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 دنپوکب نوستارب مسنوج 3

 یاهفرطنآ دنشاب اش هک
 دات ءوک تشپ , نیچام و

 یتهدوک هد كي متهجهداجی ری زا

 شمسا مینک شرم هلاح هک
 یهدره: توخ ؛ دوب 0

 ( 1 یتایداضو كي شدوخ

 ین امدیممه «ناتسلف» هد» ورا

 باتفآ دوش ناشیشچ ات هک

 نیمذرص یود اب و درکیه 4
 لمهد تسد رگبد هنششا

 نبع تخاذگ دعبن ناغ

 ریذارسلبف غاهدزا هعاسلا ۰

 دوب رظاخ نیبه یفرب : 4
 دندوب هنشاذگ اد هد نپا م

 رکن
 و درکیمت ناشکل وگن | و فو

 بش هبیخ و اه هبزیمآ
 ناشلد دنشا هتخاو اد

 رکد هدجبب بش رها و
 زا حبس هک دما نیابو

 ووجبذ دوجو رطاخ ضحم ب

 دروآ دد هوک تشپ

 دناشدوخ یا رب

 تامأاقم همندکب هک دندروام

 ناشرکش هد ل یا . هکد سر

 صسب ادرف هک میاهتسشن هح «لفاغلد اش

 یلاب ورب كودنل یاههجوحن

 ز» اهرس
 د رغ

 قو یرس :دننکسادیب

 رو و

 سالم
 یناماسورسشدوخ یی مک ما هنتفگ و دنتشت مه

 هچب نیا طاسات مينک دوج یکلک هچ  نیمذ دنتشادرب زیخ هدرم ,تفرگ

 ناشک ون و ميزبرب مهب اداهیتکم كنچ یوت مهارهوک فرطن ۲ یاه

 و روشزادعب هرخدلاب مین یجیقار نک اساهنیمز نیا نوچدس دنتف رک

 ناشدوضخ یارب رابب تروعم ۶ و رشتب دج و تقد لامک اب تشاد

 هک اجن [ ات دن درکل سن وسفت دیلوش

 6 ناتسلف *هروک هد دس

 دیپ یمسا و نآونع شد وخ یا رب مه

 ه هتفه و دندورک ادس یاهلاب

 د لاسدنچ هتف دود شوگ ان زا لبس مدآ !ن

 یئاههبارخکمزا یکی هتاور ار
 دندگیم ممج نآ یوت اپن زملق هک
 دن درکیم یخ طخ ار اه دعا و

 دایژ ردقن ۲ مه شاپءدآ و درا
 نتسلاب یتخادن ادم نزوس هک ش ۱ ۱ ی
 دن دیسر هن اخ بتکسب یتفو دن درآ تقی

 یباداپ كب ,تفدولج اهنآ
 هتس دعب

 3 سیل ز و مد مهاه یبتکم هجب هلاح

 تشاذگ شیب !د ابكي و

 تعخادنا نیمزب یقن ؛ درک فاصار

 تفگ ه رحلح غیزلو

 یزاب و دندوس هدز مهب یهاگتسد

 مهساطرف و ملغ

 دیپ یرگبد

 5 مضو شد وخ یا رب
 هکیوحتس دوب هدر(

 هکح هک بشان هاگآ و دینادب یاه تیلامفب مک مک زبن ساثلاماوع

 میدیدیمامشیپ یندمزا ؛ تسا مکح و دندوبهدش نیبشوح اهینک هم هجب

 را و راب وح > زج یگاپو ربسب ۳۹ تشمکب « تاشوا

 دنچ < هشافلامم هشاح اببلقلا
 هنازودروطب مهرگبد یطح كتح

 مدرم یی ابتررم هنایلاع هناهام و

 اد ناشدوخ هدش هروغ زونه هک

 اهرس نابع یرس دنتنادیم زبوء

 زار هدنگ یاهفرحو دناهدروآ رد

 یو ربیدنچ كبام ,دت زیم ناشن اهد یلاهآ هصالسخ و دشیم شعب هد

 تو دعا صاح

 نایتسلاگ رد ریاپ
 یداکمهاب

۷ ۳ 

 تراهک (ترب ور ز

 ۱۳۳ روب رهش۲۴هبنشکی - ۱۳۷هرامش -م راهچلاس

 لعل ژاساپ یرهچ ونم ناب ایخ - هرادالحم 1
 لابر ۰ هن ایلاس كلا رتش تشا لایر ۱۰ هرامشکت ۱

 اهیندناوخ یزاسروا رگ .۳۵۰۷۵نفلت روصپاچ

 رحم

 ی

 نی|یاه یاودو میددواب كراب

 ناصدوخ لامسج لگنازاههجوج

 هوررم + ریخ هک میدبدیل و میدبشخ

 امچ شنفک یو یهدبور رگ

 و تمدا همش و دنا وغم ۵

 هک تسلیا دوش یمن ناث رس بو

 میمصا و هدرک هراختسا هرغدز

 یلوضن یولج دم
 ولاح

 هب طقف اههنشگابش

 ۷م را

 رف اب كدفج

 نتشو یدویرد و ندزملف نیمه

 راهچ یا و منشا فرح دشیم منخ

 قدو نبا یطب هشاح شسیدزور

 زواچاب اد یآ هفیط بروم اههر

 نا رگید یا و دناهدزمقر روجفاچ و

 یدابز سودوخ رکش و

 یسلیخ و تسایم تسا

 م رخالاب ( ۳ بو
 نیاژا هک ت

 ۲۱ )ناصرس و دنا رک هک

  تفهپو دادبش ورف دوخ كالیو
 رکید هل دندروح .بف دوخ تشب

 دننکب ارد ملقب تسد و الح

 دمب :دشأب طخ قشم یارب رگ! یتح

 دن ورک دوع و دنتخب ررسب هب وتبآ مه
 ۳3۶96 یوتمی نبازارگا هک

 ربودود هب
 زاادنامرص ؛میدشقمد دابذ

 ؛ میتشادرپ نایاب

 ادبآ

 وا دوش ۷
 نوخ اب نام وخ و میهن
 + دشاب

 اهکمدآ بیئرت  نیدب
 هاکسم هچب ریصفت رسذ) يراوک دزب
 هحارب ین مه ابنآ و هنشذگ
 ۳۵یسن راوی هپکت هدبشک
 صتسو تشب و دندرک زادد ار
 ء۱ زا دیینم هک دندرک غاد

 ایکس یون مها دناشیاب
 ۷ هک هچابب الصا ۳9

 نا ۳



 !امرهشرد ایفور
 دد هتشذگ هنفه هبنشدراهچزور

 ویدوتسا هلبم وابیز یاهفاطاذا یکی
 نیرتبوبحم (ابفدد) نییام (ریذآ)
 «نایکیجاخلوماس) و نارباهداتس
 یداد دارق فورمم نادرگ راک

 مناخ دادرارق نیا قبطو دشدقنم

 رد نانوط ) ملیف لا لد ابفور
 تف رک هدهعب اد(امرپش

 - نامدآ نونک ات نیاربانب
 ینامرپق ادیو - روشناد س ایفوز

 نیالوا یاهلر نسوس - ایت ره
 راپظا قبط ودن راد هدهمب ادملیف
 ناکشیپ رثه رداک ویدوتسا نیلوئسم
 .تساهدش لیمکت ملیف

 راگن ربغب نایکیچاخ یاقآ
 تفک نینچ ( ایفود )لد دزومررام

 ریاساب مليفنیارد اینودیزاپ هک
 شیامن نوتکات یدژا هک ینا هما
 تشاودها وخ یلک ق رف تسا ,دشهداد
 شرته هراتسنیا یلابیذرمب ءوالعد
 رادون < امرهشردنافوط» هد زبث
 اد نابرج هدنیآ هتبلا .هعدهاوخ
 ؛ دون دهاوخ شد

 دوشمدوگ دراو روشناد
 هتشذگی اه ءراش دد هچنانچ

 دبیسر .مرضعم ناکدناوخ
 ررنان وطو یوپ داتسذا یاد
 ابت رم و هدیدرک عورش <

 یا هشیب رثه ءرخالاب و دنش
 زا هکار « دیس و لد
 ملی _یلصا د سابح
 ءامدنچ زا دم دیان
 سخشنبا و دیو رک باخت

 -رته «روشتاد ناخ نیس

 ضرع كيربت » تس
 و نودب هجوت

 ناورک راک نایکیچاخ
 هتباس و

 «اس رهشرد نان وطو ملیفو وب راس
 تفقوم دیدجت دیما درشنادیارب
 تسا ناوارف

 زربلاامنیس ردنآ رهن هناخاشامت
 رثا رد هدراو تاراسختلا

 نا رهست هناخاشامن یزوس شتآ
 تخادرپ هی تکرش فرط زا

 هاغاشامت نیا نیلوئم و دیدرک
 نیسدنهم یماک داش و ترسماب زین
 نی ون یانب اندن ]هو رک ما دضتسا ب رجم
 هک دنهن اب ار یتظع اب و نودم
 دوگیم رطاح هکل اسمایارب هتبلا
 رثأت تبج یصانم لحم هیهتاذل
 تسهو وب مال

 « تشکلگ > مالطا رب انب
 یارب نارهست هناخاشابت نایدصتم
 ژ ریلاامتیسو هدیسر هجیتنب اجهیهآ
 دادرا رقاپ وک ... -:اهد رک باخت اار
 وهدیدرگ هلداس نیفرطنی زین مذال
 زا سپ دوکذ سم نلاس تسا دارق
 لاسهستدم یارب یساسا تا ریصت

 هاخاشابن رابتخارو بت رت نیهب

 ات زور ره هک دربگ دارف نا رهن
 شیابن ملیف اجنآ رد تشهتماس
 زبن همی تعاس نآ او دوش هداد
 دوخ یاههمان رب نا رهن هناخاشامت
 دیامن ارجا ار

 اهامنح تا ریمعت

 ینامنیسلصت یا رب هکدبن دین
 داد ایرج یلادآفمهچ لاسما
 رهاافو یقتخدد فلتخم یاهاینیسو
 هدامآ تیاثزیارب ًاددوخ" هن وکچ

 مفنب دوشرم هچ ره هتبلاو دن ژاسیم
 دوب دهاوخ ایشوام

 نبدنچهکنبا نمض رضاحلاحرد
 فلتخمطاقن روزهجمو دیدچیامنیس
 یاهامنیس تسا نامتخاستسد رهشدد

 و بلاج یاهملی «ءمت یارب دوجوم
 نینچبهوووخ یاهنلاسنیل زن و ریست
 شب وباکت دو ادیدش .دیب و هیهت
 هجزدیامنیسود هلس 1 1
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 هنیمفپتوت )هک یم رتححو مس یاهنيمخخذا مارتخالامک اب ٩ 7 ۱
 فاعا داهظناتحم یاهتنم ا نآ مندررو هدپدرگ تفصاتم امنیسراتم
 ریتهفساتم و متاستیمیرا رکسایس و رکشت راهظا ه امیص دن ادد وه رق

 مبشابیم رونسناش اشپا ووخ لبح اتب ِ هک

 مر تحم

 یافآ بانچ و دوشکت

 تساپ دیهدواپچ یسردیات | بانجژ تسامزول هتلا ۵ ات[ ۱مزهب هل
 و تاعوبطم و تاراثت۱ ,راوادمشادو ۱

 هنادو وم فا دتسملامک اهیراتف رک تدمرد هک مرتحم هوچ و دبیصسابع
 موص تیقفوع هتشاو میدق" اددوخ هناقپدح نانتمآ بارم
 ميدادتلتم !درمتیلاع

 تاود نی

 شزرااسیلارب اهیتحارات هه مغ ریلع ؛هلج هنشذگ هرامشفیقوت

 اربژ تشادرب دود ناوارق هب رج و

 + اههمات + تاعجارم لالخرد اد هلجم یمارگناکدنناوخ زیمآتیحم

 و هاوتشب ذا و میدرکس لزبمآنیوشت دامشم یاهنفلت وتافا رکلت
 .ميتشگ رفتفم و ماکداش شیوخ تردق رب و میظع هاک هیکن

 دنمح را و ۶ رتحم ناگدنناوخ
 اه زبرع قیدص نانسودو اش فاطلاب تبن نانتماراهطاز

 یاص تم اب و هداد یرادلد ارام یراتف رگ نبارد هک هوخیهاظتیب

 میتبمفلتوم !وووخ و ميتسهرچاع دیاهدومرف نامقبوش دوخ هع ژرآ
 هداوص ای فاطلاو اش اریذ مينکت یلاض رتشیورتبب هدنیآ دد هک
 دن راد یک هنشخردام ناکد ید لب اقمد»

 صوصخب هلحم تشارزاب مغدیا رب من ادیم مزولاجتیا ردام هتلاد

 رنک یاقآ تاثجا دیدرگ لوذبم رما نباب یکد سرود هک یتقدو هچ وتاب
 ناپاق۲ناب انج ونارهت یئاثج ءاگداد لوا مش مرتحم تساید یئاسداپ

 یدهنجم رک یافآ انجا نینجنهءاک داد نآ ميهفنا راشتسم
 ۱ -هاد۲( همشملطم سری زاب ابن یفص یاقآ و نارهت مرنحم ناتسدا»
 مرخحمناباق] تقدو تماهشمنانب رکشت راهظا هتامرمع نارهت یارس
 دراوان هلصع نیازا فقوت منداب ار «هحیت دوص» ماهنا هکتاضق
 رثوع دارفا هنوکسبا قبفوت و تسا ميرکتو هیجبت دروم دنتشاد مالعا
 تسا مایتجا بولطم یغاتجا تامدخ ود میهف

 * شوگلاف » هیشاحرد

 اب دوخ ««یرنهد» حالطصاب دابخارد تالجمژا یکب

 3 هن اهدوم رف موق رم تالیصقت و سکع

 تقارثاب ات رکن الطرتأان تی رنه یدهحا وتاب
 دنک لینک وقت اددوخ رثه دناونب یرنشبم

 ۰ < دور و هکن ] ط رشم هتبلا

 ۳ ۶ بلطمنآ هماداردو

 < اهیسب وهدبفس و دندرک ی ث*آ نیتم و نیروم
 .تساناشدن زر دوجو طوب رمودنیا ینشآ

 >ومهک ذ زرمایی !ركلفطیبا «ردب» ادخ

 « دنم رته رسه» و دننا« طبا و ر» عطق زا یریگ و لج

 مچ
 لوتتمدروشیادد نا ريا و سک دلوا
 ووک دم یاهابنیس . دنا هدش مادقا
 و تا ریصت یارب رکیدژوردنچ زا
 ژاسب و دشدنها وخل طمع تا زیهجت
 دن هرکیم حاتتقا زودتسب یلآ هد

 همان یاب هک کر یاشیس هتبلاژ
 الاسهبه , ۲ لباف

 تاماصاو جوش لکش نیرنهب

 .ماینا اد یسیفم مادقا نینچ
 4 تا و ولاسما مه نا ریاامنیمو
 :ووتسادیما و ءدش تیل امن ء دارو
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 وهشهدونگ ۲ «نوبندب رید»

 دیاسیم هافااد« لبس» رنبلر

 هداتس < وزن مدنی > نشددج
 دد هسنارف یادم یانیز و دیدچ

 رهاظ «داد بد «ازلا»د دع

 ددبجزرپج

 ییداپ رد دداونمیک
 او من «؟ تسپدوددچ

 سبداپ دد دیویلاه یاپ) «داتس

 نر ؛ید تساجدب کا

۳ 

 تماقا

 دی ردام رد ودراب تب در

 نکس هرانس هد اب ت

 یل سا دداهز هدنبا هس
 مانپ تسا یملیفدد ثآ

 نیادد < یانهم یاهذاس رهاوج»
 ۶ ۱۵/۰ یلابلاتبا هرانس

 یلادرک دا تسپ زابمه یداب

 قب اس رهوش«مب دا دهذد

 داددهاوخ ماجن ارد

 اتهس دش

 <هشن ی)اب هشن «سانو نب وگیم

 3 لیردن |ثا رد زادمب .تلهنبمپ

 ۳ رد
 پا دهدیم هدرماد«لار

 ۳ نبا»ملین رد داب یلدا یا یقر

 غلط ن (قیاس یاپرد داوبد ) «خلن نیمز
 یوتتآ و وناگنم اناولبس طسون

 دشدها وخآ رچ |

 «جادید»نملک هن د من
 اد یلاکتپ رمآ فورعع رخ ۳

 ولاگم اناولب-ب نداد میلعت یار,

 دد نرنکا حاد و «

 مناخ اپلانبا دود و باد وناگن
 نا یسدود ه؟ ددادبماد نیرمج

 ۲ درهگم دا ادسقد

 ۹؟یماگنه ملچ نینسغت دد

 نیک رب د وناگنم یارب < حاد >
 دچ هدادپ«ح رشاد (لا رک ) سفر

 لارگ ندیصفد > تساهنشاد داهطا

 3 هک تسا يا" .تساهدام یلیخ

 یدد زا تساننخ وس لاحرد
 11!هنسوپب هجبنن ددو دپ دادرب

 ضشالنو هدب رپ ا«ذآ یدرپ



 وه د ماسیف ندولابفرس ناقنا و ِ و

 ةناب ین اب نآ دد+ ی | نا مت

  هد ) 4

 ت ۶ سره تا .كب این هجا اعم ۳

 دوم ندب یاههگنسجرب ندسار دن

 ۰ ۹ » ج ید روطب

 و هک د

 مد زهیج هناسقا ناربادد صقدنپا مب دا دهم

 ». 4 9 ی 7 و يا-ب ۰

 تر ادواد
 نا ری ن (مشربمالح) رگنیمرپ دیدج ملیف لدا یاب

 تدوحرپ یتسد16 ادرید یلانشآ مسارم دد . دومن دنهارخ ایا

 دشکبم نا رییس

20 

 (علت نیمر نيا)
 وشپم هدپد صاعدد ون اگنمات ! ولیس

۱ 

 واورج » اباد ود . سالگ اد واناسخءاب ظوب رم ملیف دقت

 تهلط لب ن تشبب نرش ملبف ی

 5 هخ دد یا «ربزج 9 بلا اله هک هدد هدناجگ

 هزیج : ۵ اب , سل رد یلارنخ نادنچ .تسا یناشام

 حدهدینو دود «نمتن ون ندچ ۱

 ۱5 نوج

 یا رتهاب+ و شه لاچ وک هبلت

 و یجنپرگ ترارد هزاگ او

 ۵1 ۰ نرنسهنونا هاچ , بلا رتداب

 9 یدنآج. وا رک هدند و )اب

 بش يارم نام رفهدملباد

 «امیاهبلبف نی رند رف رب برج اب

 02وببیه ن یحپ رت مسنپسا

 له ولب نوجو ها اب كگ
 ۲ مک توپ هک هدر دف وپدوتح

 ج اب ۰ رن داو-_یا .ید
 1 اپ ادناد: بوت  یگب دلش + ۹۵۱ ناساتنآ
 4 هیت صتسپدآ دنبا وب هک

 ثن و+ا اب لا رفک بل. واددلادج

 ۳ همنص زد ی * فر رتکتل تر ۰ تا دداب



۹ 
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 و و او نحو

 اهم

 كرامناد دوشک هتشذک لاسرو

 یاسیستنم سیسأت لاسنیهاجتب

 ۱۹۰ دددس(۱)تفرگن شجاردوخ
 دوشک نيا ود كسیدروت یتابیک

 -تیقف وملئا و دد هچ رک | ودشداجب |

 تفاین یرنه یا
 هضرعو هبهن داصحنا تسناوت هک

 اد ناملآ رد ملی

 تیمقوم یتراحسن رظن زا

 درک ادب

 نون لا اب تک رشنی|تپ ریدم

 رد صخشنیا هک یملیفنیلو) و .دوب
 هک دوب یرثا درک هیپن۱۹۰۲

 اجت ]زا !ذپمم

 ددوا تسدب

 یکم

 -لگنج هنبلاو ««لگنج» ددشت داوح
 .داتفابمنافتا:ویدوتسا تخاس یاه

 هک هدروهنلاس و توترف ریشكپ
 ؛ دوب هدش هثفررگ ضرقب شحدغ اب

 نیا دد دوهشم هدنرد ناویح اهن

 ؛ كنچنامزرد .دشيبوصم لنت

 ثیک رظن ذا كسبدروت تالوصحم
 ۱۹۱ هلاسددودومیپ یدوسس سوق

 ۰۱۹۱ لاسددو :ملیف ۱۳ هدادمت

 وب دوتسا نپ ءارد ملی ۳۰۰ دودحرو

 نیاددهک یران] نایمذا.دیدرک هیچ
 دارساسکیا > دشهنخاس ویدوحا

 یلاشامتانفبقح ملبف سو صعب و«زبمآ
 «ند رفلوطددیرگ و داجو بلاجو 3

 هنوشسمد و نسنتسب نک نیم اب رقآ

 ۰ تسارکذ لپاق «هچاراپم "
 هک ینقو ۰۱۹۱۷ لاس رد

 روشک رد افوا كررب یاهوبدوتسا

 تردق رپ یاهگناب هبامرسپ نالآ
 یلفگنه یاهنرجا ابو دمآ درجوپ

 هعلنما ها ک 6( 3
 ناونع تحن ییانک هه

 كرام اد یامیسردلاس هاجتیو ۱

 قم هد ز طوففا اه
 یدنچ هکداد داشت تبساش

 فلومیارپ ادنآ ز ایا هفس رین شیپ
 بلاچ.دنداتسرف .دواقم پچ سو
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 ۱ تسایک دان اد

 1 یرنهمرفثب یاههتشذع یسررب

 هه هی هو ویو و ویو هی

 شراکماش و ریارذد رد ویتلراک

 شوی راد ریوه : فیلأت

 اد رو

 «آ رادزاژ بّاحم»

 دوخ اد كیدرو ناکشیپ رثه و

 نیا تیلاعف یارب رکید .دیشک

 نان یقاب یلاجمنامل 7 رد ین پک
 دوشک هک یکدزب درم اهثت

 یللمل |نیب یامنیسخی ر راترد كرابت اد

 نیا .تساریدد لداک دراد دوخزا

 بوبدوتسا رد ۱۹۲۱ دد نادرک راک

 بلاچ ملیف یدئوس فارگ وب یاه
 «تداک راممناغ حاددزا نیمرارچو

 زا هک شداکهاش اما . درک هیهنار

 یاهملیف نیرتبیجه و نی رتمیدب
 تلاصت > هب تساینشخ خیدات

 ارث[ ام هک تساموسوم «تارادن اژ

 میهدبع دارق ثحب دروم الصفع
 < ریماو > ملیف یو ۱۱۳۱ دد

 [ تی

 هی هنارفدداد ماش خو اب

 یا 5 ه رد هرخنایو درک
 راکهاش كب هک « مشخذور د مانب

 و كينکت زا؛دش بوم یورگید

 بلاصم»نوچ شقب اسیاهملیف لبتسا
 دومت داب مرییماو >د و «كرادناژ

 لاسود . درب داکب اددجم اداپن] و
 دهاش زین و لاوبتسف « هتشذگ

 زورماپ اتهکدون «مالک » ملیفشی امن
 نآرد هچرکا و تسوارنانیرغآ

 "اذهعم؛دوبد ادلواهزباج لاوبتسف

 شزرا قیدصت نیعردكرزب نیدقتنم

 زا یناوارف نیت ۰ ریارد خش
 دن دروابت لمب نآ

 هک « كرادن از باصم» ملیف

 ۰ میدرک نآ هب یا هداشا هلاب رد

 و

 اب شن ادرک داک مان دابتعاب اهن
 رب ۰ دوش بوسحم یک دامن اد
 ایسوسو طسوت هسنارف دد الصا ملیف

 کا و هدشهیهئ < ملیف هد لا رثژ
 اامم ْنآ داجیا رد هکیناک
 .دن |اهدوب یوسن | رف زین دن اهد رک

 شیاسمنب ملیف نیا لوطرثکا

 )ا قاطنتساو همکاحم جنب نایرج
 یلاج هتکن و دداد قلعت كرادن اژ

 اوج و لاونس هچرکا هک تسیارد
 مرب هک یئاهشیشک نبب هک یئاه
 و دد تكرادناژو دناهتسش تاضق

 هرثین قیرطذا ۰ دوشیم لدب
 |ددرکیم رهاظهدرپ یوددد یبتک
 هبنچ كيات هدیشوک ربارد ؛اذهعم

 یکیژوا وکیسب و یتاساسحا

 ااپع هک تسوا تاضق و ناژرب

 ارههرب یودنا رف یاهشیشک
 ۱ یلانشا تاماقمو نوشوک
 و دا ورا لدا» ثپاده .تحن

 هک احم نیاناب رج

 + تسا دقنعم ًاسغشرپ ارد

 اول وئدپا هیکاحم كيو

 ناژ ۱ نآ دد هک دو ریم

 01 اردو رد ط لشوفت یم

 ۱ ور ک نبطنم
 كب موکحم ناژ. دداد



 ون وکلاذ هن دا پا زاولک
 4 نل اسرب وصت نب ارد اس

 نمم یتاکمد نامژرهرد هک تسا

 موهفم ... دشاب هتشاد دوجو تسا
 بلسج هراومه تكرادناژ هک احم

 هک درک دهاوخاد یئارمش هجوت

 یرشب یاه یداذآ یارس هحیدم

 <. دنته
 رگید هک یک. یتن وکلاف هنر

 هئادا اهملیفدد یبلاج یزاب زک ره
 راگت |هک یمادن ااب رثا نیادد , دادن
 اب « دزید یم ورف هظحل نیبه

 یفیحن یاههن وکاب ۰ هداتفا یا

 ههشچ رس زا ارنآ كشاتا رطق ؟

 هدن | هتخاس با ریسهاگناج یاپجنر

 ام نامشچ ربارب رد هک یئاهومابو

 لقاال اب «كرادناژ ۰ دوشیمهدب رب

 دژاسیممجم اد كرادناژ عونک
 هدشطبشپا زولک دد ابلاغ واهر

 فرطنپ اب بت رمیورس ۰اهنآ رد
 «« رهچنیا .دنکی«تک رج فرطن آ

 هداص هنیمز | رثکا نآ تشپ رد 3

 هک اد داقتعا نیا « داد دارف
 تسادخ هدادا هدندوآ رب شبحاص

 كي یتح هک یدرداب و دنکپم

 هدنکیمن تقرافم یو یابیسزا نآ
 ان رصهکلب ؛وجگنج ك دن | كي «

 اد یلاحورو سنج, فوم

 نودب؛ملیفنیا ناتساد

 :یما ردیاهنیکست داج
 : هک اجهحنپ یط. تسا "

 دوج و ناژ یار-ب یت
 الماک زاغآ نامه

 ۱ یچاشامتب یوف نویس رپسک !قیرط

 «2ل را دنا ژباصم» ؛زا هنحص
 :دننک مسجم-(نیلاب یوبب هب وا ذ) لگن !یاه

 یناحور

 هب وت یاضماب رضاح یو هک هلحرم

 دروم یو یاضاقن « دوش یم همان

 دریکیمن دا رف یسیلک؛!تاماقم لوبت

 تصرف ریادد لداکب نوبسا وتیس نیا
 اد رشب جن رو هحنکش جدا هک دهدرم

 یضع دد .دژزاس مسجم هدرب یوررد

 هدیمش یاههنعص) «ملیف یابتسفزا

 ددربیا دنارگشبان و ناذاب

 نازاب رس طسوت كرادئاژ رخسن

 نادیب اب < رباک امو رصنع (یسیلگنا
 دوو ایمدوج وب یصاخ طبحم ودراذگبم

 كدا هن !ژ هک ی ماکنه « رگپد یلاچرد

 اهلک و ناگدنربپ ندید اب
 «یداذآ ؛تبرح وتأبح یاهلورح
 رطادب هدناممو رحم نآ زا هک ار 7
 مزیل وبسیعون بن هجب مایف درو ایم
 یود :ژادکناچ ۳ شب داند

 نازاب رس + ملیت

 ی.

 شش زا "هتحبم -

 .ایواحو دندش ملبق ۳ ۳

 ءرگیشحوو تنوشخ ذا هک

 یاههمک اسم وب
 ی رببشت چیه : هجبت

 ابووش هدار دن ز مضو

 رصانعشر و رپ ون یه هک تسام وهفع

 وب نوصا زلبتسا نیا. هحبت ودرادن ووج و مابف نیا دد یها دو

 دداد دوج ولم# ددهک )دوب زع مایف هک تسنبا هلصاح

 كب ۲ و سخش لأح ,نیبخ

 عیب ی .دب یاباوز اب ملیف یاه هنح

 هک ادعا مدش طی یتسین ویسررپم 0

 هتشادن یاهداقتسا دروم نامزنا

 ًاههتحص یارب ابادز باغح
 ربا هد لاک هک ت سای رنهنب

 و هتان فلدورد شنا

 دنا تشادلا ربا ملیف نیادد هبوتک
 نس دود كنسیکارت تفکرح انض
 هک یناه هنحع رد ر ادربلیف ودنپا

 نان 1در ناژاب رسو اهشیشک هورک

  .تسا موپفمای و ابپ ز زایس دنهدیم

 . زا یطولغم ملبف یاهیزاپ
 تسا مزیلاروتان و نوسا زلیتسا
 _ کیدوطبییادد هک تشاوهجوئدیاب

۳ 
 متن دز

 ادرب ملی و

 یدا رفناطبحمو تلاحیعوا
 ۳ هحفص رد هغ تسا؛هنک آ

 «2۳ رادناژبلاصم» : زا هنحص

 2 ۱  تردق یعون دادوت -(الاب یوسب هبواذ) لگناول

 ف 1 ی



 چت یصخش هبامررساب

 ترقام تایدپ

 ممد ملیق
 دو

 شبامت ماگنهرد

 تشاد وض تون اهناتسرهخ

 دوکذع ملیف عورش زا لبقوا

 نایچاشات اهامتس
 نا ریدم هثتسو

 یا هظحل دنچ مد رم یا رب ودشیم یق رمع

 (۱ یناشنا رپگ) ملبف نومارب

 یندم الهش بیئرت نیدب . درکبح
 و دیشوک شیلیف شیابن تیلاعف رد
 دش هتفرگ ءاد نی و اپهس

 و تفاتش ناهفصان تعارف ذا سب

 رپ نیادد مامت هامود تدىب ناتس

 دنچو درکارجا یرتآت یاههمان رب

 اه یتاهفصا یارب هجوتلب اق سیب

 مدرمایوگ ددوآ رد شنابتشرمب

 یبیکادالهش یاههمان ربذا ناپفصا

 دوبهددوآ دوجوب اجن ] دد وا هک

 هب ناهفصا زا دمی .دن |هدرک لابقتسا
 ندزحمپو رتاب یدنچو تفدزاربش

 زا زین زا ریش یلاها دومن یراکمه

 لابقتسا وا یاه هسانرب و الپش

 مناخترضح نیا لاحرپب دندومت

 اهن اتسرپشدد ادیل اسکی بیت رت نیدب

 درک یریح
 دش لصاح عالطا هتشذگ هتفه

 دد تسارا رقیرفچ نأقن اب الهشهک

 تش دگ رس» ناونج تی

 نیا یود دنک یژاب یداب رتاتدد
 رت ات هاز یو ( دادید ) تهجلصا

 هبیتقو . متفرگ شییدج !دهدریمان
 و المش هک مند مدیسر نس تشپ

 نی رمت لوفشم رگید هدع و یرفچآ
 متشن راظتا رد یندم دم

 و دشمامن ناشراک ءرخالاب هکتیاات
 باپفرش مسناخ تمدخ متسناون

 یقوعم منامج ایم یر -

۸0 
 و وا ید سا زا اپ

 پارس اد ریف- الهش !ودب
 دومن توعد دمب و دومن ژادنارو
 نس ]) اجنامع رد

 شربخا ترقاسم عجاد لوح

 مدون یتالاولس
 هتشذگت رفاسمنبا هک تفگیع

 «تشادرب رد یرنه تیلاعف هکتب ازا

 زن یننفت و تحارتسا نم یارب

 متسناوت نم تدمنیارد .دشیم بوسحم
 هیحوراب و منک رفس یفلتخم طاقت هب

 مدرگ انشآ ابناتسرهش مدرم

 ین اب رهمو تبحماب مدرم اهین اتسرهش
 فطل تبامث امهتسدب تسن دنته

 لابقتسا ام زا اج همهردو دنتشادار

 دن دوش
 وصنیادد بوخ متفگ

 ؟ دش دهاوخ هچام

 تاغوستر

 تنگ و دادرس اد هدنخ المش

 ؟ منک ضرع هچهک تاغوس

 رضاح لاحرد مدرک لاوئسدعب

 ثیپدد یاهمان رب هچ

 هظحالم هکبروطب . تفگ

 هیهن لوفشم رضاح لاحرد دینکبم

 میتسه (تشذگ
 یدود یرفج یاغ

 رص) سیب تامدقم

 ناشیا قافقتابی

 ميدادهدهعب ۱

 میداد لافحتشا ن

 رد رگید داب هکتنیا زا ًادج

 (۱هتخاد رپ تبل اعفپ یرفمجیأق ] راوج
 رد ما هتشادوز رآ هشیهو مدنسرخ

 رظن ذا هک منک تکرش یتاشیابن
 و دشأب تیلب اق یاداد یرنهشزرا
 قافتاپ مدادمیمصت هکدرک هناضا دمی

 لیکشت یمهم پورت یرفعج یاق
 سیم نامیارب رکا یتج و مهد

 یا نت سا ات ام تن

 میف زب یاهناک ادج

 هلل ااش | حنک

 ناجرم ملیف هرخالاب تسا كدابم
 ۶ و

 هجشتن ابناتسرهش یاهترقاسم و
 - هتفک زا هکیروظب و تساهداد

 هلپ و لوپ دوشیم طابتتسا ناتیاه

 وهتسشن رتف رطن ۲ هک یرفمج

 تاداهظامهدیاشودوب ام رادید .ظان

 نابمدد درکم ؛ لرتتنک ادالهشمنأخ

 تقک و دبود ام فرح یاب هت تک

 تسیت دینکیمرکق ابش هک هروطتیا
 دد امرگم یاهیامرسهچو یلوپ هچ
 و لام بحاصمیتاوتیع تکلسمنیا

 متاخرک) دینکفهابتشا میشاب تور

 تروصرددن رادمیمصت هک دنب وگیمالپهش

 هکت سا نیا دننک انب یرتآت ناکما

 و هشیپ رثه یاهدع زیچان هبامرساب

 یلمع میمصت نیا !ض رقیدادقم مهدی اش

 عوضومنیا ناوتیمن زونههتبل اددرک
 شک |نونک ات اب هچتشاد یتحاد
 ناگشیب رثهامههیاهوژر۲ و لامآ

*# 45 

 لاسكبازا سپ الاهش
 رت ات زا یریگهرانک
 سی رد تکرش اب

 دراو ( تشذگ رس )
 !دوشیم دو
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 و هدرکن زواحت لیخت هلح رمذا

 یسد)اا دنادیمتش

 اب هک دوب نیا لس
 هکدس ۱ میاهتفد بانجن ۲ رادید

 الهش داد همئاخ شب اههتفگن یرفعج

 ماخ متلک و مداددارق تطاخمار
 اش دادیدب ام دینک تبحص مهامش

 می اهدعآ

 میوکب هچ هک تفک

 هگبد هک مدرک لاوئس .مرادن یزبچ

 مياهمذچ ؟دیدادن یملیف هیهتدصت

 ۱ زورکم اباب یا تفگ و دوندرکار

 اب درک هیهت ملیف دوشیم تکلممنیا

 و یدادرهش نکشرک شداوع نآ

 تسا نکس زوطج تالکشم هوبناكي

 دژاس ملیف ناسنا

 رم یرفعچ اهدادبدلالخرد

 سح نمد درکبم هاگت اد شتعاس

 ینق و مشاب هدشمحا زم دباشهک مد رک

 .دصق هک دشمولعم م

  قایاق والمش مناخزا رکشتزا سب
 ۲ سرخ آرد هک) یحایدو یرفعج

 تكرتادسرابپ رتأت (دنددو] فب رشت

 مدرک

 زا یرتخد ) ملیف شیامن اب

 درد كي اب مدرم ( زاریخ
 اورما هکدندشانشآ قوذاب وناوج



 داوح ءار لاجخ و باوخ |
 رشد نو, یک دول ابدی |هدید ف بیکدول ایدبا ۲

 تایل و دراین دوخ كحشع
 یاه

 رثه تب *؟ | راک
 هک هدروآ

 وب یسداف یاهلی
 ارف هجو دروم

 نابکیچاح
 ثونک ان كح

 لوساص تساوی ع
 چآ و نوخملبن 4 و

 میدوب هتفدلامش تاحفصم هی و

 تغسیلیخاىپ ادج دوبن دوصنم ۴۱

  دد اربژ تشدگبم

 یگتعووخ اه[ وخ وشاب واترفاسم
 حند و درکیم نوریب ام نتزا ار

 دو بهداومهام رب ادشرفاس

 و خوش تسایناوج ایل رهبس
 یلاتشآ ددوخ رب نیل وا دد هک و گ هلدب

 كلکش ناتیارب یتسیاب ددور نودب

 ناترب هدودهدنخ ژا و دروآیمرد

 فی رشت فرح رپ مهیمک ًانض) دنکیم

 ین اسک زادی وگیم این رهپ (:دن داد
 كياب و «یکیند» هیبش ارم هک
 تحا ران دنن ادیم رگبد یدیک هشپب ره

 ارص دنهاوخیس اهنآ اربزمته
 دیلقت نارکید ذا هکدنزاس داداو

 نیا زا ی و ما

 ارم همه ملبام هکلپ متسین لاحشوخ
 س این رهپس هتبلا دتساتشب ابن رهپس
 قلمتم یا هناگادج رتک اداک هک
 . دداد دوغب

 یوبدوتساددادوا هک شیب هنفه

 ژارد اد شتسد مدید «ملیفریذ[>
 تشاد تشگناب هک یاهفلح و درک

 راهظا ؛ تسیچ متفک داد ناشن نمب
 ؛ ین ادیمت یاویا : تشاد

 مداد ندرکب یکدنب هقلح هک تعا

 ی یقه دم و ما هتفر تراساب
 دوما . یفرعم تشاد ها رمه

 : هدنب مناخددارب-

 ر راجب هک دوب راکشآ نیلچ

 تحت تغس وک هلدب وزخرش د
 یو رسمهیتحو ها رگ دار ل
 اق] تبظاوم رومام ار ناشردا
 ناتبق اعادخ روس ره هدر

 نیل واءرطاخ این رهپس !
 ورک فیرمت روطنیا اردو

 هک (زاربخ زا یرتخد) ملیثدد
 بوم نم یلاشت

 مپ اد یمول وکیز كلی شفن
 رز اعراب هک ايودت دن

 شا زتعا مناخ دم و

 هدپس یک ولفم وا یوگیژ كي شق

 دهاوخا رن ]نایکسجاخلوماسو دراد

 یرتشی نادیم این رهیس دننادرگ
 هدروآ تسدب ندن |دنخ و یگ دوا تپج

 نیا مهذاب دوکذم ملیفدد تفگیم
 كتک دابب ارم یتشل یاه رتخد

 ساللاب مهرس رخآ رد و دن ریگیم
 نامدوخنیامادننکیم مت رپ ضوحرد

 زایکب مهنع دادوریگ نیادد دنامب

 مدیسوب ادابن

 یاقآ رسمههجوتلباق»

 هثیپ رنه این رهپس روصنم
 « !! ملیف ریژ آ ویدوتسا

 زا یک اتتساوخ

 شیامنسنادود نب ربش یاهه رطاخ

 ارم یصخرم هژاجاو مهد شوک
 درک فی رمت روطنب| ۱ دنک رداص

 رداتندش توعد نمزا یتقو -

 شقن دمنک ی ژاب لایخو باوخ ملیف
 نینچ ریگب هدهس اد (ضاترم) كي
 شید هن و لیبس كب هکد ش مزدپ

 مدرک ربع اهتدم . مداذگب یمیبط

 و؛میدژمهب یلوسو شبد هرخالابات
 دوش ار ضاترم كي هنابق ابب رقت

 متفرک
 هک مدرک سوع یبذ اضتزا

 مهآ وغل دد روم هک یلیف ومورب امنیس

 مدیسدامنیسولجب یتفو . متیب دوب
 متخادرپ نپ رنب و یاهسکعیاشابتبو
 مه اهنآ اب وک هک لوضن مدآ رفن ود

 كيدرن دنورپ املیسب دنتشاد دصق
 ناشمشچ هک نیسهدن دوب هداتسیا نم
 كلتم هب دندرک ع ورش دانفا هدنب

 تفک ی م یک . نتفگ
 اپ«هدونرب شاب وزوراپ

 تفگیم یرکید «دوسنیلاخ»
 ضات رم هداژ یدنه اباپه -

 ؛ همه نکیم هک

 مهدب نات رسدرد هچ هعالخو

 رگید هک دیدرک مراب دن رچ ودقنآ
 كن ناشتسد ژا . متفرگ دردرس

 مه زا دمب

 !دن دنخیم این رهپس شبرب یتق و
 ۲ رم سم یصص

 ءانب نلاب و هدرک؛ عابتبا امنیس
 ۰ مدرم

 هک دوب هتشذگن هظحل دنچ اما

 لوضفمدآ رق ود نآ یا ویا مدید

 هلاح روبهدن تسد زانک رجب
 هک دبنکب اد شباسح بوخ ناتدوخ

 دهدبم تسد یلاح هچنمب
 هکتبهو دنتشت و دندمآ لاحرپب

 هقطان سح یئوکدش ع ورش ملیف
 راب درک لک مهمرتحم یافآ ود نیا

 اتو دنتف رک رسزا اد یکر خسرکید
 رده 7 ۰... ادمدنن تاوخ ناغلد
 ۱ یکب هک تفای تدش لمع نبا
 بطاخم !رم متسد لثب نایجاتامت

 دن راد اهنیااآ تفگ و داددارق

 ۱هندنخیم اش شیرب
 ات ۶ نآ دوب روطره یراب

 مد ومداد جرخب تمافتسا ملیفرخآ

 ملیف شیامل هکشیمه اما مددوایت رب
 جراخ نسلاسژا هبهو تفای همناخ
 رفن ودنآ هک م دش هجوتم نم دندش
 ها ی

 یوم

 ناهتپیتاداب رب اد فیک یاهمهاد

 اهن اب اد مدوخ و رهادرد و مثخاس
 دعب و مد رک مالس اهن اب مدناسر

 دواد ناتفیک امش هک مدومن هناش
 یودره ,دباهنشاذگاج ادنیس ن

 ناکند هلمح نيا نمینش ذا اهنآ

 هتندوت عورشو دخ هتخورها رب

 یکس + ندرک شاخرب رکبدکی
 تفر تسد)ا مدانسا یاو تقکیم
 تووخ ریصقت هغآ تفگیم یرگید

 .نلاس هب شک هنیس هرخهلاب و دوب
 و تشذگ یاهظحل دندبود ًامنس

 هچول و بلاب اهن یودره مدید
 تفس هکبلاح رد و هتشگ رب ن زبوآ

 وادتسا نمزا دناهدش هتخو رفارب
 .دنلطیم

 ۷ رو

 ًاانمو «+تسباهب رک رخآ هدنخره
  قاتووخ ید رست وح هک منکیماضاقنایش
 رسا 1 فیکدعب . هینکظ فحار
 .دیکام رقب متفک و مدیشک نو ربب یناداب

 اما اب ی

 تا زان م رتحمنای اف آ

 | سپلاوودتا هتفگم یدقزا هچ رک دب وشن

 و
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 ریهخ لا دمک اس سو وای وج

 1 .تخیذگ ربع

 یر وک ان میاق واب هتسه هک

 ءا رب
 اتخرو

 یاه هرپچ . تسا م

 و ابن ویلیم هک ین

 اهامثیس هدرب یود ار دتقالع

 شیوخ هرغسم و كحضم تکرح
 هتشاداو ءدنخب رد تبقاع , دئآ

 ناپح زا یتعبدب و تلذ یاهتنم

 دن |هدش شوبارف و "هتسب رب مقج
4 ِ 

 نیدک< ینوبناج و ابن]ا یکی

 یط قوا :تسامتس ملاط

 یاه ملبق رد ۰

 تكرزب

 -۱ < یاهلاس
 یهأتوک یدبک

 اددوخلةشتف رگت زا رقهجوت دووح

 لابتدب و تخاساهر

 نوچوتسج تک رش

 یزتهب .لغاعم

 . تقفر

 دل وراه > و منوتیک رتسابو

 یگشیمه تشوسن رسم زین < دیول

 دندش راچد امتیس یاه نیدک

 -ای ددرات ۲نامرپق نامه «توتیکد

 (۱۹۲۷) حلک و ۱٩۹( ۲۰) دروت

 یتمها یب لد «تیالمیالو ملیفدد

 یاقیا یارب « دیول > و درک اقیا

 ۴ یاه ویدوتسا رثکا جوک لر كي
 یلداچو. دداذگ ابربز ار دوویلاع

 زامه «یدراهولدولد و «سلباج

 اهتتم ؛ دندبدن یریخ یاب كقلو

 مدرمدزت هک یتییوبحم ذا <یلراچو
 درک هداقتسا دوب هدومت کای ورا

 همادا اجت ۲ دد اردوخ یاپتلاعقو

 داد

 «نتنکسادر» «میورب دودارچ

 یکیم» و «ولتساک ولو تری آدوب»

 ... دیروایپ رطاخب اد < ینود

 كقلد هک ار شردب «نتلکسادر»

 زا تیلوقط ناوفنع دو دوب كريح

 نادرک رس اهتدم شدوخ و دادتسد

 زاجد دیس یمأقس یتقودس . دوب

 رمالاتبقاعو دیدرک یحور یدامی

 ی ریذپ ات حالعیرامیب هب شرسب هناکی

 مولتساک ولو توب ]آدوب» .دشالتبم

 ناکدتزاس بیجب رالد ردتنآ

 ه.رخدلاب هک دتخیر ناثیاه ملیق

 یکیم > و۰ دنتسارخ ارناشرنع

 زا یمضو نینچاب دیدرتپب <ین و

 فرصت یدیک یاه ملبف رد یاب

 تک رش مورگیدران آ رد العفو دوش

 رب:

 هجوم یموع تقاوع ام یئامتبس
 دا رفااهنیدمک دوشیت لیلد دن اهدوس

 اب رصنم هدنتسه یاهتشک رب تخب

 یدمک یاهمایف دد یاب زا می وب

 مسرت یعن

 اه خم كرسپ بیت رت نیدن

 شدورو زا رتشیب لاس حنپ هک

 رداد دوخ درذکبت ام تختیاپ

 اکیرمآ كدزپ یاه نیدبک فیدر
 وخ هبت اب هکد رک مالعا و دادرارت

 "تسانیب شوخ و راودیما دایب

 مای

 ۱ ۶ ی کشک یاهلیف رد یزاب زا نم

 وب و ددشاهداوناخد زن اردوخ

 ی اهتقوت ] و دینارذک
 دد شردام .. درگیملیخت هسردم

 ترباد

 «یسدلابو رتاتت هب ادوا دوب هد رب یب
 ارجایبلاج همان رب هکددوآ ولاف وب

 «فزوج» یابنایرجنیمه .دیامت

 و درک ژاباههناخاشاتب ادولوچ وک

 نس یدورب اهبشذا یکی رده رخالاء

 دوتمداصت روک دب شیاب اتلقغ دمآ
 نیمژ نس یود یپیهم یادم اب و

 دیدشهدمخ بجوم رها نیمه دروخ

 یلو دیدرک نایچاشانت و راضح

 یارب وتف رت دد نادیمژا «فذزوج»

 .دندرکیع هرخسماروا هک نابچاشامت

 ۱ ددوآ رو كلکتش

 شتأاتسودزا یکی ۰ ۱۹: لاسدد
 ناوخزاوآ < نیتدامنیدهب ادوا
 :ذل مهیئابتت یتساد اما. متسه «فزوج» دومن یف رعمهن ابشبولک كي

 5 هم «رهامزاب ِ ی 2

 ۱ ی

 9و

  درشفاد<نید» تسد تیبصاب
 دو زفا

 ؛ هک تسامشیتقوشوخ لامک -

 ۳ دک نیرتک9رب «جیول فذوج

 هدباهدش انشآ ناپج

 ]ششوخیوژا «نیتدامد

 یداگمهو یتسود تسدرگیدکب و
 متسودیاضاقتسانب مهفزوجددت داد

 ۱ «سیئ ول یرجد هب اددوخمان منیدو

 زا یکی نامز نیمه . تخاسلیدبت

 رضاح «كيتنالت]> هنابشیاپب ولک
 ۳۰۰ یاهتفه قوقحاب ارودن ]دش

 .یدنچ دالد
 درک ادیب قت ور ناشراک هک ت شذگن

 « اناباکاپوکو رتاترذ ناعقوقحو

 لاه » .دیسزهتعهرد ردلدرا زه و هب

 ۲ زارق فورم۰ هدننک هیهت < سیلاو

 رد هک تخاس دقعتم ودن۲ اب یداد

 |]زه۲ . اممج ملیف رهددیژاب یاذا

 ملیف نیلوا ۰ دنداد تفایرد رالد

  یامریا نم تسودومان تحت اپنآ

 هلصاقالب و دیدرک تقفوماب هجاوم
 .نیدب فلتخم تدلوصحم یرکب دد

 تسود .دنتسج تک رش بیت رت

 یاههرخسم - دوریم برتب امریا

 ناوسلم - نمرسب تسنبا -هچبج

 تسین یک دن زب دیما - شاب رذح رب

 دعیامت مادختسا

 یاهقلح هس كربس - تحاد لوب

 ینقو ۰ ۱۹۵۲ لاس رد
 «سیول» قافتاب " ٍنیتدامو

 اب اد < ؛هنت مین ای دوویلاه >

 او لاهد اب ناشدادرآ رق؛دیناسر

 ش < نهد» .دوب هدیسر نایاپب

 ارد یزابب وتفد ورتم ینایمکت
 خادرب «باوخ قاطا رازه هد>

 وخ یصخش هیامرساب «یرج» و

 اترام» اب« را تاقغد ملیقرد

 ری وک كم نادزب ین ادرک راکب و

 رپ وا زا یداگن ربخ .دوبن

 ش «نیتدام .نید» كرت-

 اب «یرج» ؛درکن تحارات
 :دادباوج دوخ كحضم هفایت

 تم سح الاح ؛ارچ-



 هک یهجوت لباق رثآ نیتسب

 هرهشناپچ رد ار دودی و تاک,

 لاس دد «كرزب هژد» مانب ت

 نیا . دمآ اههدرپ عدرب ۱۲و

 وتربلیگناج نآ رد هکت مار ملیت
 یلاکیرآ ناذاب رسشقن دد نیا لر

 یوسن] رف رتخد كلب شقن روءروو" هر

 یئابیز و فعل رپ نأتساد,دندش ره ۲

 زا یگنه یاهارجاس

 واهد ربن واهقشع و
 سوم ر

 نیقفتم ثاذاپ
 ثادود رد امن یکدنز تایم رب

 تشادرب هداد لا یللبل | یی

 دد هک یتفاطل و هبیاطمزا رب هو

 هک شتعاب ؛دوب هدش هدید رثا نیا
 تشه « نامزن ]17 هک رودی و

 لانتشا ملیف داکب یمانمک رد لا

 داتسا كي ناونعب ناپکان «تش

 دوش هتخانش

 تماص ملیف یو ۱۹۲ رو

 تخاس «تیعمج» نا ونع تحت ی

 و تعنص ساسارب نآ نوبشم 4
 هداب ردیتهین رمو هسامحو مزینیشا

 ابیرقت هک ماکنه نیارد .دوب

 كلامدد قطان دوپظ زا لاسوپ

 ملیف نیا دودص « تشذد بم

 دنیوگب هکدش نآ تعاب تا

 <یرصب-یعسوموبدم رد و ودب و كنیک

 تسایناوتان و فمض یاراد منی

 دد بآ زا فالخ تمپت نیاردق

 ۱۹۲۹ دد درم نیا هکیتتو دمآ
 دورس كير مان ) «ای وا هل ۲> یلاع

 نآ ددهک دون هضرعاد (تسا یبهذن

 ادصرا ؛دوویل اهدد داب نیل وا یار

 رد و كيتامارد رصنع كي ن
 دوب هد رک هدافتسا یقطلم و

 اذهمم,تشادار هدش ملیف رتات ك

 زا هک دادناشن نازاسیلیف هب

 دودیو كن

۷۱0 ۲۱۱۷۱۵ 
 «یرتنجیب ور» ملیف نادر راک

 مایلب ؛یارب «امهناذود نان» مالب

 ژا لبقلاسجنب رد .دوک هیهت سک و خ

 ملیف نیا هیهت سکوف ۰ خیداتنيا

 | دنمرثها وئان دومملهلیو كيردرفبار

 مناملآت سی وبس رپسکا یامنیسروهشم

 | «یباتد هیهتی یترهالفاب ادمبهک
 ( گی رناددزبخ ۱۹۳۱ ددو تخادرپ

 | هدریس « دیسدلتقب لیبموتا هنواح
 | نادرگ راک وهدننک هیهت نییاما-دوب
 وان دومهکر وطن ایه . داتفا فالتخا

 اب امنیس نیب» :تشادزاربا ًاصخش

 دوجوم یقیمخ هلصان تایی داورت [ت

 یناپک دوظنم) اندارد نم .تسا
 نآ دد ولان دوم هکت سا یاینابلآ

 ماءهدش هتخومآ دوطنبا (درکیمزاک

 متکر کف امنیس مشچ هچب ردز|هک

 تسا لیام سکوف مایلیو یاقآ
 داد رپیمادشا هیهت لو وا هک یملیف

 دوخب اد ءابدا رظن زیچرهزا لبق
 هتخاسنم هدهعزا راکنیا . دنک بلج

 ملیف نيا هیهت راک راجانب «.تسیت
 اب ادنآ رودیو هکنآات دنام قومم

 ولان دوملیصیاه» ویشژا یضعب ظفح

 * یرتات یاه ینشاچ یضبزینو
 < رگتس»یو۱ ٩۳ مرد دن اسرمامتاب

 ًامس نخ دومزا یضس هکت خاسار

 دنلل اقیمجو تب اق شزدا نآ یارب

 یو صخش هک [۱ع - جو كيزا

  <تیمج» هبموسوم شقباسرثازا

 ۱ اهن ددوآ لیعب ناونع نیمه تحت

 [ -دکنيایدمب ملیف . میربیم یمان
 < یلاکی رمآس امور كيوهب زی ناورک

 ؟یا یرشتیاههبنجاپ هک ووب موسوم
 یدژارتكلی» لباقمردینیکست بدل
 !دیدرگیم بوسحم <«یئاکی رمآ

 <۱۹4۰ - باتفآ ددلادجو

 زی هژاشبب تآرد هکدوب یملیف

 هلشد و ویدوتسا میسو تاناعما

 دهه , دوو شم ی

 - لک یارب دناوتیمت لماع ودنبا

 هشابداتفاتعاب ملیف هلی نادر
 کداع نایچاشات یحطس لابقتساو

 لدتس و قبقد تواضت اب دیانار

 هابتشا مسلیف نیدقتم و نبخدوم

 , . درک

 رودی و هان یاهلاسرو

 ران هل
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 نلدرگ راک و هدنک هی" - ین ویتساحروج

 زمدا نسلا - ۲

 ولک واینآ - ۳۵

 یتیلاوکن اب ایخ-۱ ۳۷
 اد لیذواتآ و تفرگ هدپع مهاردوخ یاملف هبهتدمس نیاژآ

 درو] دوجوب
 شاشب من اش ۴۸

 نیداکن وک - ۳۹

 یئب كب دأن رس-۱ ۰+

 لاسنذ- ۲

 رهشتبحص -) ۲

 (ددوآتسدب ۱»لاس نادرک راک

 تأبح هبام -۱ ۷

 نیش - ۳

 مطرح یر رخ

 هتباسم هراب رد

 یسدرب زا سپ
 تست سد

تسهلجم هتش ذگ یاه رام هیهت یا رب
 _ نونچمهوامنیس» را

 دوخ بوبحم ناگشیپرنه یایز یاهسکع دیرخ
 . هب

 یشورفریرحتلامزاول

 دیئامت هعجارم یرهچونم نابایخ
 «یاععا و کارش ر تجسم با

 بت
 دیاشهکتسا یلیف ۱ و ج لوصحم

 نت زو ریب نارتخد دنب دروم طقت

 هقالخ تردقزا و دوش عقاو ناوج

 توب رماهتت ین وک هک ) نادرک راک نیا

 هرتآ آرد ( تسا هووب هتشذگب

 تسی دوهشم

 نا درک راک با یاهملیف نی رخآ

 زا هکت سا «هداتسیب درمو کن

 درتسف رتشپ طسوتم نرتسو هلی

 (دومن وا بیص ادراکسا هزیاپ مودداب] لوغ ۱۹۵

 رت دا و یتاپکط سوت : سروآ

 تاگشیپ رنهو اجتشزآ اههرطاخ
 7 ك

 تنم دوم هد -رزب زع ناکدتاوخ عالطاب البق هکیروطنابه

 3 .دیسدمامتاب هرامشنیارد (ناکشیپ رتهو امشزا اههرطاخ) هقیاسم

 , دشدنهآ وخمالعا ونیبعت ناک دن رب ناکد تن اوخیاپخساپ

 نیقفحم طسوت (دنهدیبن

 ادادملق یک زب رتا ابتیس

 اوسکط سو. + دودی و كنیک

 وتوص» هلجمرد نتکنی ءاه
 هم وا هکر وطن ] . تساءدمآ لسب

 خو كم یبرودی و :تسا

 ز یواتسا ماقمب امنیس
 هل 7 و ژا رظتف رس

 ناهردو دیدرگ دلوتم اب رفیلاک رد متاو دتلک وارد ۱۰۰ 6
 دناسد نایاب هاموناسو ناتسری درد !ردوخ تالیصحت ربش

 درک داک عورشدادربلیق ناو - ۰۱

 ژادتراعوا یاهملیفودومن ینادرگر اس عورش ۱٩۳۰ زا

 رتتخبشوخ رتشیب هچره ۳
 مدوآیم رطاخب !رمددام ۱۹6
 نبرتهبااکسا هزیاج نآ رطاخب هک ) باتنآ ردیناکم -۱ ۱

 دم

۳۹ 
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 هژ دو یسدرب نیرتهب

 اش ءابوا



 اه یراو سلف

 دود هک ادریتچ وکی اه

 [20 ,[, 6-۷ یلاد» دننکیمراوسنآ
 نامهلثمزین هلیسونیااب (دنبوگیم

 نویسک آ » ناوتیم ,یدق لیاسو

 200۸[ 1/5 ۱۱5«موزو یسدعء
 دوشبمنالطایصاخ یسدع ع ون كيب

 ین وناک هلصاف ناوتیمهک
 هاوخلد

 ملبف نی دود یولج یسدع نیا

 بیصناب . دوم دایزژو مک

 رود لصا وثزا ناوتبم یدادرب

 الپ كب یسدع ین وناک هلصاف رییفت

 كيب اد ( یمومع هنحح ) لارثج

 نامهذا (تشدد ریوصت) پآ زولک
 مادنا رکا الثم دون لدبم هحص

 ی.

 ناوت یمتسارداک رد یدرم دقمامت

 - ملیفا نی دود نددوآ ولج نودب

 نامهزا یسدعنیا كم؟ ۱: یدادرب

 درم نیا تشرد تدوصمک مک هلصاغ

 ددوآ رداک رد ار

 یل وسم لیاسو ریاسو اه لیقث رج.

 یدادرب ملبفدد هک یدونوم هیلق

 هدافتسا اهنآ ذا تکرح ۱ ماون

 ۱ نیدب الوسا دوشم
 یدادریلیف كي «رتا» هک دناهدش

 دن روا دوجوب هدننس رداد هلرحتم

 هدنهد ناشن تاحفص نیا ریواصت

 یداد ریملیف رد هک یئاهدتم لا یشء

 فرطزا یئاغامت رایسب هذیص دنچ

 تساهدشهدرب داک» اهوب دوتسا

 ار تک رح نهض یدادربملیف

 « نافو» تش>و» ملیق رد فرب یورب یرادربهلیف هام يب هوحن 1
 و

 روتت ]

 یا هلصأاف ظفح رولظنم

 تونخ لب یاقاب یب

 نبا ذا ز

 دوشیم موهفم روطتبا ت

 تارثا داچیا یارب سرود «

 تمسب یجیددتروطب دیدش یشیامن

 اپ و كيدزن نویک آ اب هژوسكب

 ددومنیادد و ...د

 یاهیسدعراک ژرطاب لمعهوحن ربخ

 اد تهیاشم«موز»

 هچیتن و مزلتسء اههحصنیا

 هیبن ماگنه قیقد یزید حرط هكپ
 ملیف كب یوب رانسردو تسوب دانس

 هلبس ونب رتهب هک اههنحصن ۱ یارب

 و یناشامن دکوم تارثا داجبا

 دنتسهیزاد ربملبف نیب دود اب یلدید

 دنتسه لئات یساخ ماقمو شزرا

 شن ارایتسدو یرادرب ملیف زدم

 نیا ویدانس یاه یتامنهاد قبط

 یهاک دننکیم ارجا اداههنحص

 دد و یدادرب ملبفنمط ناد رک راک

 7 تاظحل نیر 7 یارب یرگید

 ی تگ رح ۳ ما و یراه ریهلیف

 فرط زا یلئاسو 2 ون هچچ

 عن آاههنحص ع ون نیا یداد ربملیخ
 دنکیم

 ارهتملیاسو و اه هخ رچ رامچ
 سم اب اهویدوتسارد هک یرکبد

 ادربملیفیارب ویدوتسا زا حراخ
 | ناشمول دن وریم داکب كرصتم

 2 رچداپچ تباث و هداس اههبارا
 موصذم ردنلبس تشه لبب وموتاات

 گ یمیظع لیقث رج و یداد ر,لیف
 ثوافت دوشیم راوسنآ رب نیبدود

 دنکیم

 زا یراخ هاوخ هکیدراوم رد
  ویدوتسا لخاد رد ای ویدوتسا
 قارب هخرچ داپچ كيزا هدافتسا
 الومعم دتفایم موزل یدادربلین
 زاوس لید یود ادهخرچداپچ نيا
 گاه هلیم ای اهلیدنیا . دننکیم
 شب رع یاهراواا ایو یم وینیم ول آ

 ب طوب رم ریوصتدد . تسابوچ
 زابچ كي < راکشنیرخآ د ملین
 یکیتسال یاهخرچ اب هداس هخرچ
 اولاودذا بک رم یلید یورب مرن
 نم اجنیارد . دوشیم هدید بوچ
 - ژولک تباث دولعب نیبدود هه
 هلیمظفح رداک رد اد راوسودپآ
 قم تسد اب اجبردت هخ رچ داهج

 اک دینک هظحالم . دوشم هد,شک

 ما و ثاب ذا نانیمطا یارب

 « راکش نب رخآ* ملیف هب یلعئم یاهنحص زا یراد رهبلیف



 ی وچلب ر
 دن اهدادیاچبوج ك < «
 یدادربنلیف رگید ول تاعلمت

 رب وصآ رد
 ملبف هب قلعتم هن

 > نا رو هک ار راف ولب

 هدهاشم دداذ تک رو

 د: ثكي هنوکچ هک دی

 یورب كرحشم یداد رتلیف هاب
 اجنی ادد .تسا هتخا 1

 متب د یس یدادربملیل نییدوپ
 هب هشدوس ود یور ۱2 قزل

۹ ۱ 
 ل مو اضرع راوس دندووب هدش لصتم

 رادربمایف و همتدوسنیا و دن رگ ۱

 ابدوب هنسشن نآ رب شهاگتسداب هک

 اجردنم ملیف نامرمق ندمآ ولج

 سقم دشیه هدیشک

 دا یدادربملیف یدعب ربوصت
 د ینادد بسا هقباسم هنحم كار ار و

۳ 
 لس وموتا نیا دهدیم

 و بقعو هلاب فرود,

 ناعا

 س وسیع

 بوکس یادادهدنن اد هاگیاجیولج

 نيب دود نداد دارق یارب یااه

 یود ون نید, و تسایراد ربملیف

 ار رتشیب اب نیب دود راهچ نا وتیمنآ

 زا هکنآ یارب اجنیادد درک راوص

 فلتخمنالب ودای و وحن ودب هنحص

 پآ زولک یرگید و طسوتمنالپ یکی
 یدد نسدود دود دوشنیدادرب

 ناکدنناد .دن |هدادرا رق لیب وموتا

 یا رب اصوصخم اه لیب وموتا نيا

 سصاخ لئاسماب و هدشتیب رت داکنیا
 نا را ورءهلیف تاج ابتحا ویراژ ربءهلبف

 را ی

۱۳۹ 

 [ دو دو ول دل رب بقات )دهکده یاس دی دغش رحفم یراد ممایف هود نا ۰
 یاه رچ و ینهآ یاه نا ر.تس 7 5 تسا و

 شاپ رام نیا تایص وصع اراده نگس

 هلاخد ور» ملیف رد « ر واو ترپا ر» یانش هنحص زا اجنپا رد تسیل ی اشادت ملیف
 ووشبم ی راد ربملپف « تغذگ اهن آ زادپ اب هک ی اه

 تك رحتم
 یو

 یدادربملیف یار
 رد نسب دود الوصم بآ یور

 كي رب ابد ( 1 ۸17 )ضب رع هتخن كلب
 نبع ۰ دننکیم راوس یتوراپ قیاق

 هحعرد یزاد ربملیف یارب لمعنیمه

 رولت ترباد و یانش
 اهئآ زا دیاب هک یلاههناغدور و

 ملیق زا #

 ماجنا ( رب وصتبعوجد ] < تشذک

 د قیاف تکرح ظفح یارب دش

9 
 ۳9 یا

 یاعهاتطم رد یداد را ملی# ربا رتب وک اه

 یا هنجص نبا ,دباما یم یر وء ثامک یا ا وه

 لوع ۰«هدنز زا دا ری نا رت كباح 9 میابا زا

 دشابیم و رتم نت و

۳ 
 :نآ تق رشب و بآ ناب رجلب اقم

 فرطردب بآ رد

 تسدباداهن ] وهتسیئاهپاتط قیات

 ه اغد و رلحاوس زد یصاخ
 دن دوب هد ریس

 رخاوا نیا هک یا هیلقن هلیسو

 نآ زا كرحتم یرادربملق یارب

 هدافتسا هاشم لیاسو ریاسز

 یاب کز شا اجر وصیت و
 یاه خرج یاداد نیس ك رحتم
 -تمسق و یاهلب دیو رب و تصا یسهآ

 وس یصوصخم نبلهآ 4 تسن
 دداردبدج هلیسو ع ون نیا .دوّتیم

 اخ ی ی نیم .دنام رم

 ناگنشی نته کدو یبم

 نیدود +

 روا رک زادمب رکاهتبلا) دننک ظف-

 یطلب یی وچ سکخ پاج و ندشم

 دیسرت هلاقم نیا مرثحم هدناوخ

 ٩۲ دومرف دیهاوخ وفعارام

 نبا وب رتب وکله

 هب یتمیق یذ يک ملبت هیهن راک

 نآ هلحوب

 دد رخاو

 اریذ «هنکیم نازاسلن
 یا هب 9۱) و هلصافژا دنا وئیم اد سلف

 چیه اب هک د نک یهادرسلف اد هنحص

 نسا یرکید یئاوه هلق هلبسو

 ددژآب هشاب یمن رودقم شیا رب رما

 هنحح6ی هب طوب رم یرگبدربوص
 «هدن ززادنارربت نب رتكب جد ملا

 هکدبتکبب هظحالع ورتم لوصعم

 یداوریلبف نیدود اب رتبوکیله

 رکب دا دنی رود هنلا) بوکسایتیس

 ۴ هحفص رو«

 9۵ رحتمهباپ ی و رب شنا رابتسد و « نا زاک اب ۰
 هد رب راکب هكعورع هچب» ملبف رد هک ینب ول
 هیحص و زا .ی راد ربلیف نمض"تسا هد

 دن وخیم هدرد ملیف



 ۱)وافتع4۵ ۷ هو ۳

 (ماددولم) یغاب ناوج

 رب زا و

 نامهااب یلصا روم

 -هیهت زابنپا ی ودعابیم لو ردن کار
 ناتسادهلب دلج رو .۱زنآ ناکه تک
 .دناهدادزا رق یلانح

 و ین دین یاهصقرو اپکتعآ
 دد»تسانآ وا رف ملیق لوطر» ین دره

 ءدننک جییپت و بااچ یاههنحس لباقم
 هکنیابلطمهصالخ .تسا دوج وممع

 تسایروش مهدد رثا < یغابناوج»
 رظان یچاشاش هنحص ثر رو هک

 ثدوونا ویام زیکت !هحوسو .ماتع1

 - كاد مشی را رگید یاج روو تسا
 دو صق رب یلدنح یوررب لوردا
 ثب «لسا رناجر مهیهاک و دب ام

 یدودرس ادوآ مسیداسب التبم درف

 دب امنیم بوکخیم یلدتص
 و كنش یربآ ملبف هدننک هیهن

 دنشابمخوک دراوه نآ نادورک ره

 دف رب وک ی زال:دق هرس بوخ 7
 هتیف و« ۱۹۵۷ لی روآ
 ینب۰۰.تر ود نا و یماع
 ینج...نوسلا یرول

 1۳6 تمددععا« اعم

 -یسیلگن |كرتشمرث) -رن او
 (ییاکی رمآ

 یراخا زد یل اب رمآ نشود هحبا

 شندروخ ولولت وراتت راپ «تاکسا
 نیایل اهاذادرفكي كبسث ه ون «

 طیحمنآ اب دنکیم مسجم ارز
 رددوشیمدرا و نادبیو هک, ً

 «تاکسا» . دداددا رق .دیدش اب
 زا هک داد هدبمب|دیراکتپ اچ ش

 سیلب و تسا هتخب رگ هعن
 ید .تسوا یوجتسجد» در

 ژایگب ۰ دیدهت داشن ابدارفژ
 بلق رمادد هکار دوخ قباس

 اب یداکمهب دداد سم
 یعیسو هاگتسدو زا
 اب رب یلقت تاعونصم

 مهر و مهذد یاهیب

 «تاقتسا  یمس+سیلپب
 شراکسه یاد
 طسوت ك رثخد تاچت و

 1 ترباد»

 مینیسررب

4 
0 

 اد ملیف نبا یارجام صساسا رکب»

 یداخاژوادملیف شم نب رثهب

 هب هچوت اب هک نکیم اقبا «تاکس
 قفاوت مد و نانساد تایصوصخ

 یسیلکنا طیحماب شیوخ رتک اراک

 یرمکتن ومیت ادرک راک تحئا رز ووخ لر
 دتاس ریمماجن اب یهج و نیرتهب یلات
 -یم«ندونسا كل و ملیف هدننک هیهن

 . دشاب

 دل رب وآ ین رال:دقتمس دیدلباق
 هنیف ۱-۵۸۰ 4۵۷ س رام

 ۱ه...تاکسایراخاز
 ل را ۰. لساک یگ+

 ک

 ۲۳ ۶ ٩۳۵۵۵

 هب وجعا
 (ای)

 تربزف ی جاش وو مزاحم قو
 یسیطانفمنوچمه املسم هک یاهتسج
 دبن اشک د ها وخ اهامنسبا ر نایچاشامت

 تسا هتساخرب دووبلاه نایسآ رد
 هکتس «اداژاگ نب » هداتس نیا
 و هدرک دوهظ یودوررب رد اریخآ
 و روهشم همانشبامن رد هک اد یشقت

 مانب «ماه كنیلپو ردلاکد حیوم
 هبتسا هدود افبآ «رپب هنادرم»

 یشقن ۰ دیامن یم لقتنم امنیس هدرپ
 یکانفوخ و موش ثلاح دوخرد هک
 ذوفن ویکدن رب یادادو دداد هتفبن
 تلاح ود هاگره هک ثسا یدیدش

 زوقن نیا مینامن بلس نآذا ادنون
 . ددرگهبوجم نآ ددزی ریتانو

 همانشپابن ًاصغش«ماهکتیلپ ور
 «دامآ یرادربیلیف یا + ادشبوخ

 ناونیم بیترت نیدبو تسا هدومن
 هدنسب ون تاپ رظن لوصا هک تفایز»
 هتبلا .,تسا هدش ظفح یدودحات

 ثب هشبدن اهداز هک رکید دراومرد
 دنایم نارگءد تسد رد ههتسیون
 زا . دادن اد قوا تررس هیت

 هوشیم هدهاشم هدرپ یدر هچ آ
 هک ددرکبم داکشآ هجبت نیا
 زافارحناب ييزگان «مابگنيلپو»

 ۱۹۵۷یاهملمف

 طبحمرو یگدنژ لاح رهب و یحور
 یماظن ءدکشن او ككب تبحمزا یکاح

 «ماهگسلپ و»
 دونخ رثا نیادد هک تسا هنسناوت

 تقبقح ینشاچاب !دقوف لعاوع همه

 دناوو رپ یبلاج مضوب «درک ءاون

 رثکا رک لدرد «ارازاک نیو

 اد دوخ یرتاثن شقن ؛ ملیف تن
 لد مسلم دو یو, دنکپم دیدحت

 « كيداسورفكب «سیداب ودوک وج»

 * ۱ نیلپپسبد دنبیاپ ادیدش و لذر
 - ذفانبا درب وصت نیایو؛ تساراو
 نابچاشامت نونک ان هک یهج و نب رث
 دن |هتشا ددایب ریخا یاهلاسرد انس
 ؛یکفطامس «ادازاک» دنکم مجم

 وک وج» یبلطتردق توپش وترا رش
 وتردقابار هدروخ رس «س داب ود

 یک رب. ماوت ولیتسا طفحو ینشور
 دو تافص نیا هچرگ) یاهدیچیپ

 ۰ یفارحناو رابتشحو نیتچ یمارد
 -یم لقتنم (دسدیم رظنب هتسیاشان
 رستاشت رد هک هاداذاگو . .دیامن

 ناشنتق ریمراسشب یکرزب تیصخش
 <تب» كي سباصخ ماین هک ههدیم
 . تسادادار یلامنیس

 دونوآ > ۰ < لکنیه تابد
 نا رگیدژ «نروهیرف وک + «جرونسا
 دد اد < اداژاک » نابناپ رق شقب
 دن دادهدپمب شین امت و یخذودلاسعا
 ورفشبوخلد بلااقب الماک كيرهر
 ناد رک راک «نیف راگ كچر» ..دن | هنفر
 دینادد ناتساد نیا تااحو متد

 هدرکط فح یوحن نیرتیلامب ادموخ
 مأاس > ربن ملبف هدناک هیهت !تسا
 ۰ دشاب یم «لکیبسا

 ددهک ناوج «نروهیرف کد
 هناخدوررب یلپو ایبمک هدنپ آ ملیف
 دومن دها وخءافب ار یشقن زبن «یئاوک

 یمداک آ مظان رسپ لد «هبوجعاد رد
 ردپ نوچو تسادادمدهعاد یماظن
 لس اقمرد اد «اداذاک ورابکب ید
 رارف ریتجت دروم نایوجشناد هیلک
 «ندوه» تسا هدوش هببت و هداد

 تسا هام یقاب

 ار شددهب و «ندوهو دا اهنن هن وا

 : وزاو ترهن بند همهذا هکلب تسا
 ۱ تدشب ناداکسپبث هک تساجن,ا
 دن وشیم 1

 (قانسادنیاب دوب رثهب
 :روهک ی ئاکد ۳۹

 سب . دشب« هدوزاا دشاب رتوم

 ایوتک اتملبف یاامدقم شیامن
 اامیقاب و هدش فذح نآذا یلام
 لباق تاقبط مومع یارب
 تسازتهب "لوصا هکنبارک
 دل روان ملیف نیا یاشامت یارب ار
 وب < هب وجعا> ملیف اه رثک دزب یا رب
 امشب لماک یمرگ رس هبام كل لاح
 دودیم

 ) را وک سآ رال_: دم پ وجخ یخ
 ۲ ۱۹۵۷هم - هنیفد۷
 ی رابود وک وج ,..ءارا زاگ نب
 لبال دل و راه ,,,لگنیهتاب

 ۱6 2۱ ۵و

 رابگ رمزبس خلم
 (لاسدوین وب )
 لر هناشا

 ب عوجر
 یلیخت یاهملین زا یضعب
 یو یداشرس

 دن درک

 ا» اب زی
 ۱نآ نیرنهب هباشم داثآ نایمرد
 صت , دهد همادا دوررایشب

 هداد هلادا ملف نیادد هک

 ۱ هرشح كلسب زا یبهرد شقن
 ومصمعاض ءااب خب رات لبقام

 ژو رما یند رک رواپ طیخر
 ۶ یچاشامن یارب هتن دمهپ در

 قد رظن و هدپسدرظنپ لوبف
 .. هنکیم بلچ دوه

 سآ لوف ءردح
 لاش هدزخب یاه

 مژاع قرشم یوب
 اوه ءاگپاپ كي دوخ
 *ببارد . دزاسپم مودمم
 اش ملیف یندرک
 و کی زمآ یلاوه



 ؟ همه بوم

 و دنمانیممدنل ریالیجد اررا

 هدداذگ یگلایکیو تسیبب یاب هان

 سکتعدد هکنیااب شیاهو« .. تسا

 دشأبیم یئالط؛ در وتبم مشچب هایم

 تهابشی شمادناو هربچ یئابیز

 :ند ومپبهیدد وا هب
 نیمه _رطاش

 تو صتع

 یویدوتسا عوطضوم
 داقء | یا رب ناتلکنا مدو وهنیبو

 مک همهرب وااب دادرا رق

 یزاب ژاالمن ملی تساهنسچ

 ۲ رر# هن اصلسم تف رسد ملبق دو
  دب وبد» شرهوشاب كنارروترآ

 تدعیصن كب و هتفاب تغا رف «مواک هثلع

 دب امنیممیدقت امشب هک د راد ثچوآ
 1 هس دوز , هیوکبب «لیچ»>

 بآو زا ریدو دبورب با وغتخ ر

 دیشاب لگشوخ هشبهآن : دب زخم

 و و۷ لاسهممام مولد
 ارب او ابتیس « رت ال كدزب شیپ ره
 یبلسق هلیجزنارب «ارتییوسب)»
 شا لاسدپ یو روت تف

 سیپ اهتدم هن اغاشامت رود تش

 ی «بونج یاهاب ردو دو
 < رنیب رب زاو كرم دون 22

 یکدزب همیاض ِناتسود اش
 نیاب شنا دن ار

 «رچکب .نشوءد هلس ب
 یلراس ریه امش ناظنپ ...تسا مد هه 4 یلح رجب و

 وب هک هددچ د رک ی زایادع ۵۲ یا راتسیبل وا ۱ ل و۱ تب
 دوو یلانان

 دی راد اه دیتعهچ ۰. ین و+ راه یااد ۰٩ تبد بوع
 نهم ییط هک دو یخ ایوتخد 9 1 9 هو

 دب دج .مياپف رد هک « می ناو و "۰
 ۱ دی رادن ناودزا لابخ ۲ روا

 متسه انا هنااقید ه

 دیه یزاپمه وا اب ن

 تسا دوز یردف زوص حاود

 ناجا ا راطا .نایاحرد هک ی نا رث :هده امشدراد تفیح یتحا رسس
 ادپ اه دیس و ,داهد زهلفح

 ۳ رخ هش

 دب راوتس ودا ز ی رت# ۵ عوآ هچ
 و ابی هک یوتخد» -

 دپ-رتیم_هچزا یک دف زرد یلسی رب یالا « :دینخپ »سس ۱
 دخ راک ح

 ۲ رادب تفرشیپام - حیض و ۱

 ميدان-اوخ جاردزاوقتعرد

 1۵ قیلسب زی شی ول »یه

 زور عوضوم 1ءرش» غ الا
 غالا بانجو دراد مامحتسا ددق (ن رول ایف وس)هک تسیماگنه مهنیا و
 شرزخ هرن لعیهو ءدعآ نابککی موش («>یبق روص) لومشم هعنیا یارب
 ..!دننکیم انش اب ردرد هکیناسک لاحب اشوخ .تسا هدومن لثاح ار



۱۱ 
 ی

 هک تسشا زا تبحص اج همه

 ۱ هو وا ور و ور او و و و و

 تساهد رمن زک رهو

 ۱ تسا یدو آب
۱ 

 كحضم رب وات ندیشک

 دم .یدنچ ام

 نیلواو دش فرمتم میصت

 دوج وب «پاب > مانب رمشب | ددوخسبب

 رامش وا تیقفوع نیلو دزوآ

 امغش دم و تفرریم تاعیاش

 اب یمامت هکتسج تک رش یودمتم

 بومد شبا اهنمسشی زا یک
 رگیدکپقافت اب دم بشیارپ هک درک
 تبقف ومسیت رت نیاب . .دننک فرسماخ

 وااپ شردپ هک دیدرک تعاب يرتيک
 -تدودگ و هدمآ رهمرسرب هدایود

 دورب نیب زا هتشذک ی ام
 كچ و مان یرتبگ عتوم نیادد

۱ 

 د ت-د زا ارد و۶ يهذا و نآ را ذگتم دو زا یب

 ناایگ دل زرتف هناشحن رد تاحفح راب نب رخآ يا

 برد یهاگ و ن

 هل ما۳ ی زوربپ و تب

 رد ار یو مانو»

 ۱ رهد

 تاهح یاهزور نیرخآ رد

 جم را كل رز نادرش هرمز

 [فاسو دس یدنچ . دشاب هثشادن

 ار آن دوهش« هفبب ره 4 یرشب 1

 ی ره زین دا هک <سم زیل توا داش

 | ریه آ سپسد درک حاودزا دو ر

 امنیسیاهتبااسا ۱۹۱ ۵ لاسز
 و رول )ام آ رکب دکب قافئاب ادووخ

 زقوک ملی ثب وا ین
 ووج یناگشیپ رله ن

 رثا نسل وا
 ۲ دو هک ووب

 ۱ «ه وهدولک »۰ < ددان رباراس و

 رگید یاهدعو «نانسور دن ومدا»

 | یارب یرتیکاشاس هند تک رش

 وب هدرک هبهن یبلاطم ملبف

  قافئابشرسشودوخ شام
 دندن اوضیم ارن ۱

  تول راش» اب ۱۹۱ ۸ لاسرد

 اب دعب لاسکب و هک راتم «سمزيل

 «لاقن رب نویا» مانب یرکیدهشیپ رنه

 ۱ تسودارتو ماذب یسیپ ودومن حاودزا
 ۱۳۵ تکرشاب هکت شرت.!عمراد

  تقیقحرد دم آ هحص یور شمود

 ۱ تدقملحم «اشاس» یارب رتأت نس

 -هدبا و راکفا هک دوب یشخب نانیمطا و

 تخاسبم لقتن «نایچ اش امتب ارد وخ یاه

 هنحس یدد اد دوخ یاهقشع یتح

 هک یناپسپ كکب و دروآبمرتآت
 ریمض بت ونکم تشوت يم < اددوخ

 ۳ ۲و نی اءع

 ۱۹۴۵ لاسب وایدعب جاودزا

9 
 "1 یلاح دد تشاد لاسهاچتپاشاس

 [ رد دوب ناب رلد نیک ازو اب

 9 ورمو ابو تشاد مان «زابلغد

 امدپس كر زب را نیل دا جان یاه

 اول اما داغآ تایفح رد هکار دوخ

 جو ؛ دوب هبارف دوشک خب دانب

 را یکتسیلد لابدب . دروآ

 بف سیداب رهش و هنارف

 ۱3۱۱۳۸) «مونامیساد ه زیلءزناش»
 هریذدریمآ هلاسنا تشذک رس» و

 هدرب یدد اد (۱۹:۲) «یدالک

 دروآ



 > | وو)از|لبق < ین وک دامانالو را داغ اپ اشاسحا ورز
 هکیماگنهودوب نکناع «اشاس» ۱ نیا :دوبماون یناپچ مور 4 ۵ اب نب ماوت

 یا ماشاسو؛دمآ رویوحاودزاپ تشادن لاسهدجبهزا ی ۱ شادن لاس
 ووچ وب ۲ 4 1 کت امو

 وای تین 4 و درد
 -ودو ی و یو ۰ تش
 ء »۴ ۴ ناو

 تک رد +یداد تاج نیک یو
 داد

 دملیف هیهن اب «یرتبل گاشاسو

 ثبات میارب یاسدو رکاد یاه

 رپ داپ رگاو و «نوشلپ اند و «درگپم
 وگد وب تعدخ «درکیهتباکح منا رع

 هنارف تلمو هسنارف خب راتیحدد اضتفا حو 7 دا و ۲ ۱ راتفا حوا

 یویاهسلیف ریاس.تسا هداد ماحنا . یرگید نذ هکدرپیمرسب تربفر
 «رهزوساهشگسدآ ونادزدولییقژا نیجنبیارب و داهن وا یگدن رب دز 7 ونادژرو لیبق جلب یا رب و داپن

 لباف داثآ زا دوخ هبوب مادک ره <ین وا دامانالد هک نذ نبا اب راب ۲ ۴ «ینوک دامانهلد هک ن
 دا اهدوب یئامنپس هچون جاددزاتشاو ماب

 رسارسو یکدتز لوطرد یو حاددزا اب ح

 تك هراوص دوخ یرنه یاهتیلاع ۰ یک دن ذ قدم

 *یرتیگ اشاسهو«نرگلپ دن ومی ر» تک رضاب «نوئلپاث» زا ثداع نآ و درکیه رکف فده ب یودوخ هک روطب تن ریم
 دو تفرشیپ و یرنه يئا كي داجیا نمره طقن نارگید» , درب هنک حقافیگ دن رز زا نونکات هکی لاهملیف یب رتقیمع زا یکی

 هاد نیا دوو دون امنیح و رنآترنه (یرتیکاشاس) هوی؛وتاما)« دندوب
 تسا هدش هیهت_هسنارفخ» رات ۵ رزب : و

 سد ر  .ید.درگن داذگ ورف یششوکج یهژآ < دا .یجاوص

 ۱۴ یا تسیاهدایود یلالد تاداعتلا )اکب دام ار قوا , یگدهزویو دوب یتیلادون یتعح

 وزکد هاوخ تمجارمامنابمب رگید همی اخیو نامقف,هننشادیم زب زهدوخ هزاوسها رافعو یتسود ,شمارآ زین

 ۷ دوب یوسنارف درف هتلی وآ ارز كلي . تسریذیات نا ربج و تر  تشاد رظن

 ان هنارف دو هک دوظنم نياب ۱ : 3 یداج لاحهبل هژ مجنب وتسب

 ۹ 3 ۳ .اشاسو نادنفالعزا یوسنارف هرف س

 هتارف رطاخ هکلب :هشاب هدم ۰ دوجوس «یرثیکاشاسو كرمزور

 بسگ ام تلم یاربو هدرک ی کدب ز  دامظا یو اا لیلجت دو « یرشپ
 یس» رثأاث سیپ تسب ودص هدنروآ

 «تسا هدومن شزراو راختفا یرنیکاشاسیارب كرمو.تسا هتشاد یا ری؛باتکد لج تصش دودح رد ملیف

 ۰ ووب یک ات ددد تاظحل همنا رف و و دک

  یکدرب بنمکبلاحرر ماغاسمو

 امنیس هراتس هناخیاتک دوخ سابل ,رب رتپب و تشاد ندرگب

 ۳ كرم رتسب یوررد هدوب هدیشوب ار
۴ ۳ 

 کت

 رگ هوشع نایایس آ سح رخآ قباقد نآ درو هدیمرآ

 رنه » نطوب هداوبه هکر رکپم
 نک رالآ ودوردپ ؛رثا -افو شابانشآ وناتسود هداوناخ

 كل[ : همجرت تسا هدوب یمیصوراد

 من و ۰ داتفه لوطرد «یرثیک اشاسو

 نامرا یتاعوبطم :رشان نانذ اب دوخ یگدنز لاس ود و

 یمسک نضددو یداقتتا و یعاشجا ملیق شباین لبقیهنچ :رسه جتب و هدرکت رشادع یرابز

 قو ًابمجرتم گنباد هومن ای یلاغوغ نا رهندد ( رکه رشع نایاپسآ) تب تسن یو دوب هدرمن دایتخا

 و هدش یلصا ناتساد هج رنب قئوم (كلآ) یاف آن امزب رع تسود و و تشادیموصخم هدبقع نشعو

 كباب یایژتدم یارب تسناوتپت

 هزاب نیادد یو دوخ درب رس نژ

 یارثژ ابترمهک یلاهدرمو ,دیوکیم
 هکیناهن ]سکمب ابدننکیمضوعا ردوخ
 دن رب یم رس نژ كي اب هراوه
 یب نتشاد تسود و قشعهب زونه

 هلاهدون رشننم ! رنآ ییلاچ علف و ابیژدلچ یور

 ازابابسآ )ملب هکی ناک اوصغم موسعیا رب باثک نباهملاطم

 مس وءدوآو اب تسیندب انیض دشاب یم بلاج و دیفمدن |هدب اد( رک رفع

 رد يا رفت و ءدش هد رب تسد باتک یلصا نتمدد يداد ربملبف ماکنه هک

 تاکت" یلصا ناتسار . تساهدمآ لصاحملبف سناون وب رانس طسوتنآ

 ناباینآ )باک مج رتمسبظن .همج رتاب و دراد رب رد یاهدن زومآ و لاج ۹ ی رو

 ۱ ۲ ۳ وعج 2۱۵و
 همآ ها وش رایبنآ ریا دو ه رشتنع یاهب انک نم رتهم هلمجزا | رگه وشع ی ی 0

 او (ناسوآ) یتاع اک و (هل7) .تف رشب و تیق رس زا راک ۳

 2۳ یوم توت 001 ) تم کیو توقف وم «ادنکل حتدراد تسود هکار ینز

 تناسب همضلاماع تک ر شن و هیچ رتاب هکم زا وهپما و می داد تلکسم هتنکك رت اد اید یو نونکا

 هنعد همادا دوخ نکنه 16 یتیم ناب رسدارف یارب تقی درو
 "۳ ۱۳۳ اس چحح9۰9۰9»



 هرس و وا و او

 ی هد

 ۵ سیب وک بام
 بوم و +

 اذگاوودب |

 مانب

 ها ید ورت
 و یراق

 ی هآ ی و رن و مالع رتف یار دوخیل ر

 . دهد همادا وا را وا زره رد ارش وخ شش وک ول زا دریگبع ما .تا دعم

 ووآنلفد شلوق قپاد هک دوشیم قحلع | یکج) شتس وه یهامس۴ 5
 ( ولاگنب ) هکلام (یمچراپات رب) هاروا يکج ؛ درواد تسدپ یراد پآ
 راک یناارب هک یلارتخد زا دوخ صقر نلاس اب «انرب» + دب امتی» یفرعم
 هک دلذوب فذوم زپسل نارتخد هتلاو . درییه یراخرس هدا تا دن درگرم
 ؟دنب امب ات و ناغباب رامی دقن !ریورخ دهآب مد رشته

 و دوش لوفتءهراکب هک تساوح یمام زا | رب«ییتسجن را دید نامه
 رظنب رورسم و لاچنوسع رابب دوب هداتفا قاع۱ هک یعوضوم زا مهیعج

 مچ مچ هم دم هم هیچ چه
ُ 7 

 3 اب ایاب یناوا ؛زا و ۱ ۱ وا ؛ زا

 برم جم جوجه هجوم ِ ۹ مس
 (دانر وهیسال ۱...» رپ یاسلدو ژل ۲ ز ه

۱ 
۱ 

 نون ی دعیا رج ام :ی 9
 دنسب و ریات_هلیس وب ٩۴ _ تا زا , دیما" | یه
 دها و رو و هو راد یو ز

 ییچآ هفوشعمب | ربلب ) دزاهفایه رگ رد رد یتشک هکیتف و اما
 اه ۰ دودیم قحام «یک» شرار.۱

 و دهیم یمام  یرصتحم لوب ریلب ! داد و یوراتعا و تفارش ملا#ع

 , دو هداتفا قاشا ناهگان هک ر ۱۱۶۵ دی ۶ رل اررا

 شرها را مه راهگ ا
 دم 9

 رده تهدج# و و « یهقاح یا

 ووح م) 1 ی دو رگب د راب فنداد دصف, 4 یلان3»,ق (میج)س۴
 اله یاهو ۷ یتلتاف مارتحا و هفالع رگیدکیب , تپف و دن ریگب رح زا
 هدنآ شوما رف ی دام! هاگچیه تسنا وقف ِِ هک د وب

 ۲۹لافانثف ینعا ..دنجب و ,دینف ,.اب رد نایمب كچ و" قیاق ؛دباب ودنآ
 ۳ هاتحرف ی . دوب هفرگ مچ زا هک یلوپیماه م ادنب ! دئدرک زانو زاز
 اول ابر هر را ۵ رگ يبمصآ مبح دیمهف هکنیا زا هرک بجعت ردنچیل و
 :.. دیامن تاقالع

۳ 



 " ۰ نیس ۱ ی _ت

 و 4 مع ۰ مه

 هس ۹ وصاا ز وا .دح اه 4
 ۰ ورو ثالرر

 ناکدنهر یار هبغ نب وش |55 و ۱ 2 بریم هر
 یلما هوس وآ مهرفن 0 19 دن

 ووب هتشاد مپ 3 7 1 ۳ ۹ هاو
 تهیزاب هک تسا یلعاک سابس ن ونش , ۳

 همقیم ثقون ادوشب تیم ی

 م یمن راکب یقو تو هوکچیه 1 ۰ ۰ ی با ۱ زوج _ ۹

 ونسا زمبج ۳
 5 اب

 هی و شزارر وج و حب ۲ بص یوزر از ۱
 وکیمو

 7 وه 4

 و مزح ۵

 لاتتا لبححت * ی سوم

 نباددلیصح 1 زاهح «ت

 ءدکش اد دراو هش غ رام هسردم

 تناهب هبنع داب)« زر تاعخ ۴ ندوب تنالیتحم اف دیوزک .منویمنی ر 1
  ضهتجم«هتشز رد ار شیوخ 0 ۱ ۳.

 نا داتسا ز و دهد هعداد  ۱ ف سی و دحرص ات بوجحم ؛كیتناموز یاه تسا دووبلاف ناکشی ره 5 ّر 2
 یعنامو لکشم هب وک ره ملسمدوط ینکارش تالمامه دراو هک دو دهدم هماداوحن نبمهب هک تعایلاس دعاقتم اروا راک زاغ۲ ناهصرد یو ۰ تم ۰ ۶  ۰ 2و تب هکیدرم هرخدلاب و ندوب لوصخ یئدزن هشیپ ره نیت و ترا وتسا زدیجاد هنداحیب وتخ

 دروم هد یدادمتسا هک تخاص ۳۳ 3 ۳ 1 1
 ۲ مخاد راذگیم رس تشب تقف وهایار ملیفكب ندروا دوحو ردو دید رت رکدنز هوحا نبا عقاورد

 ت باش امن زا یل یربث ر رد نوا ش دوحممستحاد رب رب هو تصسا یرش م دا رفا اهن ویلبم تر دامنزا مامیص رک رامآ واشقن د الع ۳ ۳9 ۱

 تساوخ دیو یاهمنس را یکینایچ - ره یوفح انیصو تم رک هدهمیا نیا اس 4تدا وتسا زمیجز طقف

 ب ریایوهزاب زداد دوخ رظن هک دش تادتفاب ودزین ادش,وخ یکشیب و دراد تداف-ت هلی دارنا

 بیت هچ ادوا هک دنیوگیو هن زاد سب هک تساهلاس یو قبرطنیدب . شیوخمارآ یگدن زهاررسهکنبا نآ

 دز م شهج هقب < هنت یب افیا ار یلادص و رص یی و بم نان ام رهق شعت شو رخ يکدنذ لثم زین دو یاهملیف تاقاوو«ترا وتسا زد نر زب شیج هم هک هک يم ۵ بو هد ۲ و
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 ۳ رم زل و الت



 شبا نأتاوج لس مش
 " ۳ داب نیل وا یا رب

 دن یراددوخ .تسناوتن یی

 وب هب ابا وهک درک

۳ 

 شوغآ عفو درت

 ی هو
 دیس رت یم راک تبقاعزا هک

 رتخد <یسب رتا> هکیماگنهام|

 دزن نا كنا سید لوبتم

 ووا نیب هطباد + دمآ «فوب و
 یربد . دشم ییددد دن دشیکتسکشر و راچ دن ووب راکهدب 2 دور و

 هک

 رد «رنوج رفیج»
 رابکی (یبور) شقت

 هرطاخ رگید
 شف ورعم یاهملیف

 دنکیه هدنز ار

 دشدب دبات اهن الطاب مخ رد

 دوب یک انتشهد ماقتا رکف ردوا

 ملیفیوب دانسزا یا هصالخ نب |

 طسوت هک تسا «یرننجیب دد» بلاج

 «دراچپ د رثیف دون 1 فو رعم؛دنسب ون

 ژو راچب زاب ولیس هلیسوب و هدش هتشاکن

 هدسیدرگ هداعآ یدادربملبف یارب
 دنم رنهسپ رثک 14 زن وج رفینج ».تسا

 ددا د«یرتنجیب ودد لرد ؛ دوویلاه

 یکپ ددادنب |یو .دب امنیمافپا ملیفنپا
 وچ اب و درکیم راک اههناخاشامت زا

 مهژاب بلا یاه شین دد تک رش
 شیوخ یلصادوافسب دوب هنناوثت

 ۷۶ دروابب تسادا یترهشو دس رب

 رو مشم ؛ دننک هیهئ هجونددوم هکنبا

 ۰۰۰ تف رگ را رف (كين زلسدب وید)

 4 رفینچاز هک د رک ینیب شیب (ثابن رلس)

 یامه هرهچ نیرتناشخردزا یکی
 شیامن اب ؛ دیدرکدهاوخ یلامنیس

 افت وا رب زاوآ و ملیف

 7ولاود» لثم یکدزب یاهملیف

 «یداووب مادام, ناکذاکیب ۰ ب

 +نا رب | دناعیشا یرتلچ یب ور: یراک

 ناهج رد هک دن ژاب یوذا<ع ادوب
 ادژاد»۱ هارب یفاغوغ

 :ثحب دروم ملیفرد < رفجد

 . ینح هک لدگنس نزکتب هبحود ینسباب
 رضاح شاهفالع دروم ,درم رطاخب

 ها علم اد شردارب دودیم

 ید ۳9 ههربیود دهد را رث

 . نوتچزیب باش آ رد لث هد ملیف رد

 ال تاد هدجع رسب اد یزانوصرب
 7 یا, ادد یگان ّ

 اک هلنک هبهت هک دش ثعاب ۰ ملیفنآ
 يرتنجیب ود» لد لرجم واب ار

 دنبامآ

 افیا «نوئسهنوتل راچ»و

 ام رث هو مایا رد یسوم ترضح لد

 «ودٌقالعهدوءناوج «كوب » شفت
 هداد هدهسار

 لیلا ی لر «نوتسهد

 !اکب و)لب اقمردار 6۰ رب رهشز

 ٩۱۹۵ ۷ لاسات و درک افیا (سروف
 ۳ ۱ یو



 یک

 وهامو هددوآ رد (هحیبقروم]

 دوخ دوب هدومت نیوعدم یلاریذپ

 و تشاد روضح رب شی ریب مایخ
 هراب رد و . دو هزمغو رق لوفسم

 رمع(یاهدروخ ودژ) واهقشع و یک دن ز

 -كن | ره ) یاف آ ؛دادیم نخسدادمایخ

 تایعاب د ملیف هدننک هیهن ( نمی رغ

 یلیخ ودنا وخغیم دنلبب یادصب ارمایغ
 یاضعا مامت هلوءادوب لاحشوخ

 دن دوب لاحشوخ تن وماداب یناپم
 رسه دناهتخاس یملیف نینچكب هک

 لوطملیق نیا هیهتلاس نیدنچ دنچ
 یناک دن ژتابئ زچ هکتی ایا رب )دیش

 یا تااط مه ام
 اب اد همدقم مامئو میدوب

 ومبدوب هدیچ ملیف هدننک هیهن نمی رف
 نینچمه و ملیف هراتسدنچ ميتشاد میمصت

 ارید -سنایاباپ :الاب سکع
 : نئاپ سکع

  ریخ عمج, زین دلپاو لن رک

 !مایخ ربع یاهقشع
 وو هد دوش

 اب یسامدن ویبر

 راگن همانزور ۷ وو مرح نفک رتخد
 هافحانم یسلد موش ناربا مژاع

 کب رعآ یهاک آ ءدادا (:هن انخیشوخ])

 وان هژاجا تلعهچب تسن مولمم

 ( تکاباربد ) مقوم نیارد
 ۶ دن ز تایصوصخ هراب درد یک
 تبحص مای ربع

 شباههتفک زا رفن ودام زجب
 تش؟ فرصم فانخم یاهبک ادوخ ۰ ۳ تف رک یدابژ یاهسکع-دوین

 و زاصحو دوم

 ۱! ربذپ زا نیوعدم رکشنزا سپ و
 میدشل زنم مزاحم نمیرف یافآمرک

 هکست روم دد ۰... زب رع هدنناوخ

 هدوعب ۱ (مایخرمع مبک-)تیصعخ

 زامشب دو وبلاه میوم و هد

 نزب نزپ و یاب ریتم ل
 یب وگ رسیا رب یو هک ومن آ ردپمدپ.د

 دم صاراوصناشکن درک و. نایغ

 ممادنا رب یو وادیمنو ر

 هکذ ورا آ یتس رب

 هتاب و وب رأس نب
 یلاعالطا دوویلاه نان

 1 هک دسر دها وخ

 ناتسادو

 وکیدو دن رو تسدب .قرشدروم زد

 هبادآ و غیرائ تبئج اب ه وگنبا

 یالپ هایم دواخ یاهدوشک موسر و
 دی امنا

 سوریس - ینایاپاب یناوا

 شا رخ رکچداب رف و تخاث

 ,.. تملوصحم نب رک دزب]

 و
۴ 

۱ 

۳ 

 ار ردقلاوذ



 یعود ادونوللا اپ تسارت روهشم

 د ميناوتسن ( وکادد
 میهدب حیحص باوج دی بآ

 درومیا

 مباهدیدن هک ادیئاهملیف - ۳

 تواضف مین اوت ناشاهداب رد هن وکج

 دیراد ناهدودعم ميئان

 هدا زیلع تعلط هزیشود

 هژرابم ( امنیس ) هنوگنیااب

 ناگدنسب وب كک ایو مینکنم
 میهاوخ ن ر نآ ناراعف و

 نم م رتعم هزیشود درب

 ماجنا یدوزب امشهتساوخ هک دبشاب
 باما درو رد اما و دشدهاوخ
 ناتعالطاب دبای دوب زمملیق

 ترفاسم حراخب امتیس بحاص هک

 یا الوطیفس زا هذانو دندوپ هدوش

 تروص رهرددن |هدرک تمجارم دوزخ
 اتداد میهاوخیو دامش همان نیع
 دن زن شا وق رپ ذ هدنیآ رد

 هداز دمحا زرها رفیاقآ

 ! ادفرو
 ر 6دوفین ترم ادوسکص-۱

 بداد لو اغاس هتیدوطن ابه

 گز ]

 ۲ هم روب داد رهم یاقآ
 7 و امش شهاوخب ۱

 یر )سگ .ناک دن اوخ 
 ۳ ,رامش نه هاچ یور رد

 رحم _هداتس هگنیا لثم .میدوم
 رف مع ۱۳۲ شفت رزاچ رب رد ۱

 . یروصنم نسحم ناب اق آ

 هذا ریف وتسم دیمح

 ادار 4 نی ز موج > سکع ۱
 ث ۱ ۲ ۳  ملیف ۰ ۳ مینک پاچ دلج یو رهدنب آ رد هدوبن تک رش يالب ملال» بم یاه ۳ ت

 سا هدش هنشون 5 ات اوز تب 0 ِ 1 نم ملیف اب یط میل وا ملسف
 اب رو هتشذگ یاههرامش رد ۳ ۰ ی 6 نام رهق ده
 ۱۳ سلم ثسا هدف پاچ ۹ زی و رپ یاف <« دولی ت تم 4 ۱ هذا ز هزلا دیع و املا راک ثكرارزلادج» ملبف ریل ختم نآ شن اتت رم

 ,رامش ۱ ۸ هحفصرد اد ناگشیپ رته ۴۳ يمجا .2) موم واتبسرد یددمتم یاهملبف
 تفابدیهاوخ هتشذگ ۲۰ت وام با هدرو

 ۳ 0۹ مزو 4
 نم دآ ها وس یاقا

 رامآ نا هیهت دیداد یا هلصوح کم تاج دزو 1 و 3 3 _ت زب زود ا وخ ۲ توی دیبم 5 دخ
 لاسراهتبلاو دوب یلکشمداکابقاو ۰۰ ۳ ناتعالطاب د و رن وم نیلپ رم>

 تروص ره رد .دوبدیفمام یا رب ن ۳ - سود نب دز هتل بوبجمهزاتس سکهپاچ هک میلاسرب ی ما 2 ب ۳
 اچ زین اد 4 نیدزمیج » سکع دو ریه داظتنا یلو تصا سانم شیاهملیفذا یکی شبام

 ولاسرا دامآ ددشمان اتدومن میها وخ شامل شرمسب ملیف نسیا لاسع

 دوش دداو اش

 روبیمیکح دمحم یاقآ

 اد «یمهاعوتاب > سردآ

 دوش هنغاد

  «سالک | دا رب > سکع -۳

 دومن میهاوخ پاچ دلج یرر ر
] 
| 

 یداوج دیس نیسح ی اق آ
 رس> ملبف درف هشیب رله-۱

 ِف درادمأن در وفد

 ۱۱ زیل (-؟نایصاخل (تناژ
 ( نادابآ ) تمادص

 تیف راما رلا» سکع هتشذگ رد

 اچ هتفهسکع سس رصخم اهفص رد ۱)
 هدنب ۲ رد هللااشلاو میدوما

 ناچابش بوبجم+هدانسزا ی رثاب رز

 و رک میها رخ

 دهشاپ رظنء

 ژ رز راسا هزیش ود
 ۲ ناثلاح مدآ ودپما مونم

 اوسپ ) هلمچموهنم اماو دشاب

 تسلکتسم رکاو دیهد باوجنم

 اسوصخ مدرواپن رد رس(۲ دینک
 ۱نآ لاوئس تمالع

 | مچسیم ترباد ۰ ۱
 هتف رگن

 هللااشا-۲

 از من ادب ۳

 فورعم هشیپ رثه (تدحو) ناکدوک سکعمینباد
 ناهفصا زا اناگ دننا وخ زا یگیطسوت هک یباربا

 تساهدش لاسر

 (ثن وم)نادنمفاله موم سکع نیا باچنمضام
 میدادیم(!مالعا) روب زم هدنناوخ بئاجزا تدحو

 ۱۲... هدنسهرا ول اپع ناشبا هک

 رج رو رک ره رک



۹ 
۲ 

 نابهر داهرف یاق]
 وام نغ ربسالعف اش و

 لث« رضاح لاح رو ۱ 1

 ۸ وس

 دشاب رث وبع» هیهزا هک, |

 اب ذ» سیئ رک ین دا سلتع و

 دومن میهاوخ اچ ما

 ردیدپ دچ ن اتسا و ؛دنب ۴ دوی 1

 دشههاوغ پاچ ین دو ا ثدوم هل
 ( ترور ۰

 یقن اید نددیرف یافآ

 هن ایمااخ ثا رسا هیهزا اف

 دیس ببار و

 ( تداونسازمیچ دهداب رد-۱ ۱
 نیوه ۱۸هحفص دد یبلاج بللطم
 تساهدش پاچ»راش

 ونژ هشبپ رثه نیرثگ درب -۷

 زد و دناهدشآ ۳

 اسب اع دز
 دی هتسیب ششیب ان کد

 اهن آب 14 نب رشک د زب و بفلادینا وتیم
۱ 
 , دیهدپ

 رشفد دد روب زء«یاهو داش. ۱

 نا ر؛ا درم
 تسا فلتشم

 تسا دوجرء هلجع

 یردتقم یضت رم یافآ

 (ناداب ۲)
 زد ۱2۰۷ یلنب وب و» سکع-۱

 و «دودیلیخ» هدنبآ

 شنا هخوا میهاوخ

 ۳ نم[ مان ویج 9

 و دش دهاوسخ داسفتسا كنهآ ۶
 دیسردها وخ ناتعاللماب هعپت"

 لاک ایش .تلطل زا داباب درد
 زرد مب داودپما و مداد

 هب میلاوتب رتهمب ور رتذپ هدنب
 میاد ته ماگ هر

 یلع دمحم یاقآ
 ۱ رف انیسگانا را اس ۲

 دوچ+سک در یاینپسدر لو )۶
 | تسا
 ادپچپ رب .ول و انپج ربخ ح
 هر ۳ اهملیند» ۳ رهزا
 و نامیلسترضح» 9 درد

 وودل دهاوخ ثک رگ بچ 5
 دن رگنپا و ملی" نیما
 زر اب اسان ۳6

 رب

 ۰ دروم ددمایف نابحاصزا هنبلا من ادم

 یزب رمختساض ریلعکاقآ
 ( نادایآ ۱

 هدف اش دو ۱

 ملبا 143 ۱ م دبیموغ جح رد

 وایپهدب قرتکچ تاحیضوارو
 لاو تا دودتفم نادبازل رک
 دنا کز ۱ ریل یکتا

 رموآشاب زبچ قشم و - ؟

 مسن اسپها ل و هد ۷ تسا

 اب اقهلر و دو متتب نرق صل وا

 4 + و رفبچ ار +ندل رهمایلب و۶

 تشاد هد

  رتهزا یداپز یاهملیف س۳

 ناز-من هد اب بوبجم ناگشی
 رثب هدابآ دد هک تسا ووچ رم

 شب امت صف یهم

 (هیئاض ر)یرایلعدمحم یاقآ
 (ناخ از لاصا رد وبا زیم سل »۱

 دخ دنهاوغ هنهادک

 یاهنارژ نود یاپسکه
 امشلوغ هکلب دون یفیفح دوویلاه
 و وب  یساکع هفح»

 تسازپلا»ندوب ضپ رم ربخ-۳

 قشاع زا یلو هوب حیحص «دولیت
 مپ )اهن یعالطاشن دش

 یداه-یرک ذ رصان ناباق آ
 (حدننس) ناب رظنهاش

 ملاعزا < تاوارک كين م ۱
 تسا ,هدوءن ی ریگ رانک امنیس

 لوصعم ,هلپلدونوپماس ۲

 هردو نماد اپن
 ن . تفساک ول

 و هاب رولب ندتدوس یاقآ
 روت و زا یدب دچ ملیف-۱

 تسپا هوج وم نا رهث دد «مادرب و

 یهپ هچ ماین یدواهو لر وا زا
 هب اپب ,نآ رهتپ ان هدش هیهن

 هدادشب اف (شهنارمو - ۳

 فرش

 یچکپا دواد یاقآ
 ماپف ندوا اینوس ذا +

 یامتیس طسوت < هناخدور رتخد >
 .دش دها وخ هوا دشب امن نیم

 هداپشنآ ملبف رد ین زییچ»-۲
 ثشارتک رش یتشک

 وا ولانیج > ملپف نیرغآ۳
 هکلمو نایب لک فر
 ی طسوت هک رادمان ایم
 هپبن سسینرآ دنبا وب ینایبک رد
  دش دها و

 6 زلب سر

 بل 2

 +۱ سس

 هب خساب

 تاک دنناوخ تاداقت)
 ؟ی راهش ی

 هدش و زب ورت هاو قلب یکی دال
 قت و

 ۱م 1ههوک
 هما كنفالخ و

 ۵۱ هنهو
 را و قو رطح فزف هر راد هه ون ۸۱« رام رد

 ود یکتا دباهو هدع هنب ر» لا. روپا وب لا ود وا ۵ ون-ا رد
 ییددچدهب خب را مآ زا هکبااح رم هوهوماد ینایا رگیدهام
 یهو اهواز شی امآ یرارکت شر وصب ار, وگ دم ن# ۷
 منبف شیامن را یونگ ۷و تماهدوب یدیهیلسا .ق قطان ,یارا»
 !نواینیهدب او .تسیا یربخ ده هلبوو هک ۱ .یلال « د

 .سوصخم هک الاب رب _ را هک منپه دی ام رب»اناما
 تسا حیحس ر و تسپچ شحپستسا ول

 ۱۱ دهابپم ! تاب رهچ یارادرم و *دوب سگ «چ !رگب ربا يبا هک هپهآ هک دیل ام رق
 یهاشال رد یافآ

 رد تب نی »

 ژالب وو یوبذوتسا ربدم دناورک رب یسزاخ اد

 نما نان هوع

 نارتضو هونمآ ملبف ,بعاصا هک ینافالمرد
 [/عوا وی راد رظن ووهک تفک دوح .ملیف .شورف دا

 وّوضح رب
 پاپ ۸+ هراشرد

 فرخ هک ميدزوپ( یضداف هراوآ) یاهامت

 اس رز بن وب
 رخ هلصانالب در نیدص ۱د۶ وضومپاو تشاد

 ظرف امشلاف مهام .دش

 یقوریپ هشآب وجا !تفع هز رک ادیب سام هداب ود ملیف سحاصاپ۰ال ههن
 .ناتعالطاب نایاب هد . تسا هدش فر منم ۸ اوآ) هلب ود زا هک تفک

 دان ایام +دولین بحاص ,( تعپد ) دیلپام هتیلووص رد میناسریم
 ناواهب نادیم هد عتاو نابیمبکح یأف]. رتفدب بصانم تصزفرد
 وام بوبحم هشپپ ره نیش انسنک دا سکع نوچاماد _ هیلابن همچارم
 یگید هرامشود یکپا هللااشا تیپ ی رتسد وب نان همچ زا تسوو
 دوم میها وحپاچ
 نا« ها + ۵ و

 هی هبع لب دیاتهلار بلد .۱ ناههر یلع دجا
 را 7 درب هجا, دقارا سهم مک )وتز ایفا !حس
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 27 ی هنب
 ]9 تی درکرق و

 یرکم نددروگ مود هییک ردر
 رو رت ز و ۰ تشادن تک زه (د)) رب ا)ملبفدد دارافدپ وپوس۲

 , ووب ملل لوا لد دازمهبعا ( دداره
 ۱ شیت هک تفگ اش(یاجپ ) ثادا ربا لب اقمرد رابخا هدتسپ وثاماو

 ۱ هلچما ریز تساحیحص نابهج رابخا نیر هزات و نی رخنآ
 ی امنیس هلجم كپ زد هک هیشأ_ هنشار "لات دن ابن اش تسا یلاهنپ

 "1 دوغ حب (نیبنال ناب رآ بال ا) اب و (ناملآ تاب اعت ا) هراپ رد
 م رکشنمهوباجب امش رک دن نب رخ آ هلاب تادافت  ییکعرب
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 ۲ تو ما روشک ترازو هحوت لباق
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 یسکن د یسیلگنا ملیف ۱

 ار ناداب «دیش وخ» امنیس 3 را
 9 ج1 ۳ رو غد ۱

 ۵ ون

 و بوخ ملیفل ]زا لابقتسا

 (ناداب آ ] سک ر امنیس 3 ؟دنهدمرارق ۳۳

 رم هب ون مان یدنهلیف ال دد نآ ریتانو امنیس شزرا رکنم دنا وتبث سکچیهرکیدژورمآ

 ی قم رم اشیسرثه كلامم مامتدد .دشاب یمومعكنهرف لماکتو ند

 تفرشیب وحی ورتدد یدوشک ره یتکلستاماقمو هدشهتخاتش یشذدا رب

 مادقا ردزبن و دنشوکیم هتامیمص تحنص نیا امنیس#یاهنلاس شیازقا

 دن زر و یم

 هتف رگ دا رقهج و درومابیسو ملیف زیتام تکلیمدد هک تسیدنچ

 یاهدیدنسب تالیهست امنیسدبدجیاهنلاس سیسأتترج تل وو هک روطب

 .تسا .دشلناف

 ديشروخ امنیس ناداب ۲ رد هدشلصاح غالطاا ریخا هکیدوطب اما

 یا رب یئاجبان یاهیشا رتلاکشا و هتف رگ را رف یبجع یاهتید ودجمد دوم
 یفاک هلادن اب طیلب ارثک | ناداب ۲ یرادرهش دن دوآ یمدوجوب انیسنآ

 امثیسناگ دنن ادرگ هکد درگیم تعاب رمانیاودراذگیمت امنیس ی نیادابتخا رو

 دن وشو رب ور یک دزب عناماب یهو

 ی یاهتیقفوم هک دوک ذم یامنیس كلم بحاصرگید یفرطزا

 لسپ اقنرد هک دنک یم رکف تصا هدرک هدهاشم اردیشروخ یامنپس ی دد

 تفاب ودیزیچان هبارکاسنیس هچونلباق شورفو ناداب آ یلاها لابقتسا

 دیش روش یامنیسناک دنن اد رک محا زمبت رم تسیدنچلصا نیایود دداديم

 ادهنیش نونکات هک یلاحرد دب امن یم| دشی وخ كلم هلخت یاهداو دوشم

 افآ نیا اذهمم هدرک هددوآ رباد كلمیحاص یاههت-اوخ هبلک دیشروخ

 تسا هدرکن یهاتوک رتوم تاماقم هلیسد لالخاو ینشداک هن رگ رهذآ

 مدرمو هدش هتخانشملیف نپ رت یلاع هدنهدشیان ناداب آ دد هک امنیسنیا

 یدامشب تالاتشاداچد كنبا "دن داد نآ ریدمذا لماک تیاضد نادابآ

 .تحا هدیدرک

 م وضوم نیاب اددوشآ تداژو سوصخب لوئسم تاماقم رظنام
 و لجاع مادقا امنیسنیاژا تمحازمعف درد میداداضاقت و مهنک یمیلچ

 یرنه یاه تبلاصقب نادابآ دبشدوخ امنیس نانچمهات دنباملی یرتوم
 , دهد همادا شوخ

 (درذگیمهچ اهناتس رهش رد) هحفص لوئسم

 ِع نیرفاسم هجوت لباق

 نابفصاو زا ریش د روف یتیگ

 یولپب ردنب دتشر روتنالیگ

 هاش امرک داصتفاوئا

5 ۱: ۴ 

 .دش نآ زا یبوخ ۱

 (اتفف تک رش)ریشنمهب اهنیس
 مانب پوکس اینیسو یگن دملیف 1

 یود بش هتدم دیشد نادرم»
 نآزا لابقتساو درک راک دوب هدرپ

 دوب بوخ یلبخ

 نا ولهب نژیب

 زوردناسریمعالطاب امرثحم

 م-ایف ۳۹د۹دو هخروم هبنش هس

 ثكلفو خرچ پوکس امئیس یگنر

 یل رش - یرکم نودرک تا رتشاب

 لگتفهلاهامتیس رد لچیمنو ساک -رن وچ
 ژا لابقتسا هدشهدراذگ شی امن ضرمیپ

 نینچه و تساهووب طسوت+ ملیف نیا
 ۳۹۹ هخدوسم هیاشراپچزور

 ثكا رتشاسب اب ددرپذ رهش یگن دملیف
 ی ون [-لاب ناژوس - نبادترباد

 شامت ض رم و رپ اینیسدد نیئوک
 و وب توخ نآ زا لابقتس | هدشهد داذگ

 تسا

 یوسوم یلهحتف

 (تشر ) ناريا امنیم

 ناهاپسروطا رپما یگند ملب
 هام دوب رش مشش ۷ مراهچزورزا

 زا یلاها لابقثسا دوب هدرپ یدد

 هدوبآ طضوت* نآ شدرفد ملیقنیا
 : تسا

 [(تشر)س و ریسامنیس
 و یسدافپ هلی ود یرصءملبن

 ۲۷)ودزا ماج و داگیس یدارکت
 شیاسن دوب رپه مجنپات هامداد رم

 لاسفتسا یلاها فرطزاو دشهداد

 هدوب طسوتم زبن نآ درک راک و دش
 تسا

 روپ نیسح دیرف

 (رهشم رخ) نهیم امنیس

 (زیرمل) اناید اهنیس

 وگس ربوس یکندماعت ملی

 ۱ هب لسادنیج كا رتشاپ اد اب رد رپز

  هاقک اعات ض رمهب بش تدع
 ووب توخ اتبسا ملیفنبا درک راک

1 
 ۱ .(زیربت) لپورتم امنیس

 . ن دولب شفک یگن د مامت ملیف

 [نیاذادوب هتشا ذگ ش امن ضرمپار

 ه دشیبوخ لابقتسا میخ

 (زیربت) سک ر امنیس
 ًةسوساج ین امرهق ونرتسو ملبف

 شه داداتا تور وف نلک كا رتش اب زاد
 تشک هجاوم تقفوماب ملیف

 : ییدرب نیسح
 ۰ (رهشمرخ) داحتا امنیس

 ۱۳۳ داب درک یلاکی رمآ ملیف
 ۱ شیامن ذور ۲تدم ترا. هدپ ود زاجپ ر

 .دوب بوخنآ زا لابقتسا و دشهداد

 . زاب هدبمش یلاکیرمآ ملیف

 ۱۳ وده دادی اند تدم

 دوب بوخنآ زا

 (رهذه رخ) نا ریاامنی»

  تدعماک ان ناشع یلابا اتیا ملیف

 ) لابقتسا و دشهداد شب امن ذور۳

 دوب بوخ نآ

 (رهشمرخ) نهیم امنیس
 یئرمان قشاع یب رعملب

 ایقتساو دشهداد شیامن دود۷

 . .درپ بوخ یلبخنآ

 زیهرپ دیجملادبع
 .دننس) یسود رف امنیس

 ب یسرالپ هلپ ود یب رهملیف

 ۲۳ درب رخ ره 1ذرد

 را لابقتسا و دوب هدرب



۴ ۲۷۱۱۷۸۱۷ 
 یداع ریغ هالعاقوف مادد

 یعامتجا و یئاذج
۱ 
 دلا رتشاب 5

 ۵ و وفنلک ۱

 ۲ یئاکٍ رهادنم رتهنیرت وبحم و نی رتفورعم 1
۲ 

 1 ماهی رگ اد ولگ

 زاسم ۱ هد رد ٩ بل رج هراس ۱ ۳

 هر وفا رک گير رد

 ملیفرد تک رس یارب هکب ریظن یبدنم رثه
 ویدرک راکسا هزباس ذشا,قفوم (هاش نارک ون همه)

 ی درد زا هوا
 ناملآ ریهش هغبا ینادرگ راکت

 ینال زنی رو



 عاشق ۷۷ ۷ ۷ ۳.7 ۳77

 هزیشود اد وا یئسه

 رس روس تل
 تر زب یوص سذق

 و تسا یشوهآاب و ای رتخد ح

 .دش وا یلاع تالب

 یکی رتخد یصوص-

 ایت ناوج .واراک لرد
 تل ودیاضعاز

 ملسم تمس (نر 9

 دداد از امرق راک رپ یصوصخ

 رخ زاک هلبس وب هک تس

 .دزادرپب هتف رک ضرقب(ناج))| هک

 نیاب تسا یلوتم درم هک (ناج)

 اد ( یدام ) لیمحت جااعم دا

 ءامتا وا سپ هک هتخاد ربیم ناونک أت

 یلو.دیأمت حاودزا وا اب تالیصعت

 فسا رفنتم(ناج)زا (یدام) نونک
 نبد رندوژ هچ ره دیامنیم سرو
 هتاداز [دناون اتهدومن !دااو دوخ

 دیک یکداز

 قونضم نیدب. يمک۲91]
 و ریخ درم هکر اوخیف هناقذویرد
 یملعمرهوشو نذ + جابتحا یلوستم
 (یمسک ال )مانب یا سوم رد ات دراد

 رتخدمسا (یسک ال),دنیامن سپرتن
 4ترفاسم نیحدد هک هدوب یصوم

 یرضنونک ان و هدشدرقفم [تكیسات]

 تسا هدمانن تسفب 2

 شان (وچ!د)

 دوم دابب (داذتیماز)یاقآ زکید
 و هنالع

 رتخد4 اتس) د

 شد زمان نیدل و نایب

 یاهفرج»اگ < هاب هچ رک .دشابیم

 رهش(سمل وه كول رش) یلو تسین
 لحیآ رب مدرطو دوخیمدم اما دوح

 دن ریگیم كک واز

 رتشی (رجاد)

 ضماغ لئاسم

 ادیوخ تاقوا

 ررزدپ اتلبق ( نیک ا!) نتتاپ فرح

 یگتس تنبدجاب هاد نیا
 تسا شواک لوفشم

 یمکآیلاطمزا سپ (ددآ)

 یریذپ ان

 ۳ ۱هدوخآ هک دیکمدامنشپ (یدام)<
 لفهتسوخ ردو هدرک یف رس وا نذ
 دن اع

 هه ؟ رتحو

 ات رو

 یدمک ملیف مان هدشمگ رتخد اب (یراه یسیم)

 رد ( داسا رب )ینادر رگ کن هک تسا یلاکیزوم

 بو ۴ یو -آ ) وئد وتسا

 رد( یرام وک -انیم)و(نر ۲ )شعن رد (شناگ راز

 . تسا هدش هیهت (یرام] فن
 ناتساد زیزع ناگ دنناوخعالطایا رب زینام
 . میدناسر پاجب هرامش نیارد

 بایط رهچوم

 صوصخم میل تن ( اتس ] مادق دم 9

 صدد و دریک یم دا رم ( یدام ])
۳9 

 ددرل یم دنمقالع زبن (بدا) 4 دد رکیم رم

 ریددزروبم تداسح اتسهب (یرام) ( یمسک ال )هسوس همج

 درادیم تسودرابس | ۱ شرهوش

 هت رذگیم لاونم نیدب اهزور

 وتخب دب هک دنک یمساسحا (یدام)و

 هزالق

 ددوخ رب ( ناب ارأن )مانب یراکم سغشاب

 ییمصتسودآ ددوخ وا و هد رک

 ب دز و
 تسا هدش ررایود واب لایعتسااب هحردمیدور و زا سد

 نیادداو (یدام) هکین امژزا و رب ودشرتخدو نزو صسوع مرگ

 دوسخ هبونب زبن (وجاد) دندرگیم

 دب وگیف مدقم رخ ناشیاب

 نانیطل 4 وجاد) ادرکیم ارم
 و ریه یسک (یدام) هکدنکبم لصاح

 تسدب یارب رهوشو ثز ناونعب (تدآ)و(يرام)
 دننکیم هججارم [یمسک )سوم هب لغش ندروآ

 ۱۷ (یسکالژددوخ جاده

1 

 رفاییمن هنگ رشخد (یسک الزز

 ۱ ]هک ت سا یبسانمعقوم یب دد یلد

 دناسر تایثاب ؛د عوضوم

 ۱ ] (یمسک ال) تیره هناشن ود
  یاپیدردد یلاخ بتشادیف مولعم
 ۱ ورم عفو ک یمالط لادمو تسار

 1۱ (رجاد ) هثشاد ندرگب نم

  نایاراز هلیسو هناش ود دوچو
 ادم 3)یذود دنکیملصاح ع الطا

  (ندآ )و(یدام)تا رک اذمزا شنزر
  حرط یا ال ,دن ورکیم ربخاب

 ۱ ,دنیامشیم نآ یارجاب مادقاو هدرک

  هوادبیت رت ینشجروظنم نیا یارب
 ۱ دننکیم توعد زتودتآزاو

  طقف هک ددرگیمهجوتم (یدام)

 . نشجنیا یقیقح تلعزا (ندآ)ووا
 اب روجم یلو ؛دنته عالطا یب

 هنشابتم نتفر

 ۱ یئاریذپنلاس هب دوروزاسشپ

 اجن آ دد (ندآ )و وا هک وشیمهچوتم
 ٩ " دنکیم رکف.ادل دنشابیم

 ینسد هعقاد داجیارد (ند) امتح

 سویجم

 , دزادربیم وا اب هرجاشم و دراد

 اددوخ (ندآ) عازن ,نيحرد

 ]ر هدرک باترب ندرپ هن هرجنپزا

 دن را رف

 هک تسا یسک اهنن»(نابادان)

 یشآاد (یدام)و (ندآ) هناوتیم
 هیابهکدب وکیم (ندآ )هب اذل ده

 نام ذا ندپهج رلادد ینکدرءناو
 ددد ذاو هدید همدصوت یاب هرجنب

 شف و بین رن_نبدب :یررپیم .حند نآ
 هم ادوا هتسیدناب یاپ (یدام)

 لوئسما ددوخ وهد رک ینحا ران ساسحا
 9 کیم هند دن ادپم ابالپ نیا

 دنک ك رت اداهن 7

 ۲ )دن درکبم درا واهن ایهم

 تسرپم زین (یدام) یردب ان نافناب

 مفاد مقوم زیپ (وجاد)
 ام شنا ر(یرام) یلصا تبوم

 ال) ردامو ردب منرم نیادد

 اد بب تبحم یور زا یهاگن
 9# دادن ایم (ندآ)و دوخ هدشیک

 اد تفو (انس)و(وجار)

 لیناسو هیهن یارب ,هدرکن

 7 دنلکبم ما
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 تدلاملراک توتسهت وناراچ بودم و راتس زا وج رفینج دلا رتشاب

 رودرو ی د و ویلاهیهان ناد رگ راک رثا



 ِّ. و 1

 را
 ميهديمن شوک لوسک امت اص-

 میهدبشوگ واب میها وخیمئالسآ

 تسا كل امواتسشیا شلیلد#ارچ

 مه شردب ۰ داد یتعارژنیمز

 . هتشادیداب آ و هد وهدوب كلام

 ...ميهديمن شوگ وا یاهف رجب
 هداتسیا هکاجن امهلوک ام

 . متسه امشزا یکیمهلعت

 تسامشیاپگ رردهک یتوخنامه

 ؛تسه مهنم یاپگ درد
 لومک ام!مدرم ۱ نایاقآ ۰

 دن ادیمامژا ارشدوخ تپحنیازا

 نوخ زا هرطتکی دیوگیم هک "
 نایرجشقورعرد ناتسوب هایس

 اکیئاماجلها وا كر زب ردام.دراد ۹

 وا هک تسا یفاک نیا ایآ "هدوب ّق

 ؟ دشاب ام عون زا ک

 نیا رطاخب وا ! مدرم
 ناتسوپ هایس تكالسرد دها وخیم

 نانسو دیس رگید هک دیایدد

 دنرادن شل وبتنشدوخءرمژ رد

 تسد تلآ ارامش دهاوخیم وا

 ماقتنا دصاسقم یارب و

 . دزادنابب داکب شاهنای
 نآ هک دن ادیمن رگیدامآ ..

 دنکیم رکف زونهوا هتشذگ
 ادب| . دیتسه مالفو هدنب

 رطاخب اهنتو دی رادنر
 ناج هکدیا هدش هدیرفآ
 نوچ یناک عرازمردو

 زا وا و دیزپرب قرع ل
 . دنک هدافتسا امش جنرت
 قلا هناسفا صق نتنوف لب

 دوب

 وتیو ری شهاک اب فدا رتم نم

 ۱! دشاب

 !یشب باختنا هک اجک زا _

 یناوت یمن و یتس امهقطزاوت

 وت . یشاب ام راکفا یوگ دنلب

 ؟ یمهفیم , یدنمتورت

 هک دوب لوسک ام تبوئالاح

 : تفگ اذل دنک هلبح
 تسرد ادخ ارت ! مدرم-

 اصوصخم .دینک هاگن اداقآ نیا
 اقآ . شگنعتوكيش سابل نآب

 نینچ نیا هیهت لوب وت ناج
 اب ؟ یاهدروآ اجک زا اریسابل

 تسدب هک یلوپ یهاشهس رانص
 سابل روطنیا یناوتیمنیروآبم

 دینک لاوئسوا زا! مد ر«. یشوب

 ؟ دنکیم كيش ار شدوخ ارچ

 اد عوضومنبا دئتسن ادیم

 دوب هدرک كرد مهاب ولیس
 یتیمهان اب هک درک ی میمس یلو

 دنتشگ رب نتن وفلب هب هکبتق و.دهدن
 ؛ دیس رب شنژژا لوسک ام

 نا رمکحهک اریتفایضایآ -
 هدرک اپ ربنایا شرسپ راغتفاب
 تسهتدایایآ ؟یدادداب ۶ 3و

 ات: تم دزن نسراک هک

 ٩ یقوگب نمب ادشتلع یناوتیم
 هب طوب رم وا تاقالم _

 دن ادبتساوخیم . دوب نتن وفلب
 دنمقالع رتشیب یا هیدههچب_وتردپ
 ! تسا

 هک یراک ره تفگ نمب وا

 میوگن یسکب نآ زا یزیچ منکیم

 تسیب دودحردوا , وتب اصوصخم

 شرهوشاب ولیس دمبدوب اجنیا هقیقد شیلگشوخاهن زهکنیایارب ...هلب
 یرتخدیتفواما :هدلنک نیت ار

 .؟دنک یم راکچ داتفا شگنچب
 لرتنک مهخ تدشزا هک «ریوب»

 دوب هدش جراخ شتسدزا باصعا

 درب هلخ لوبکام ترطب

 بقعاد ناشدوخ سرتزا تیعبج
 دیشک یداب رفابولبس .دندیشک
 نادیم طسوب ارشدوخ لنلک و
 ربوب تقو نامه نکیلو دناسر
 :تفگ و ۳ دز اتلفغ

 2 نانباهراک رپ میدرب

 هطوجم زا و دز یخرچ
 رهوا لابتد مهمدرم "دشجراخ

 " لوک امطقت .دننفر یث / وسب كي

 دوب هداتسیا سیلپ هدادا نا ریادد

 یرادقم هک تفر و درک كرت ار

 هدامآ شیاارب بورشم و اذغ

 ۵ درک

 تساجنیا هجوت لباق هتکن

 میمصت لوکاسم هنوگچ هک
 دناسرب لتقب ار شدوخ تلورک

 , شایناشییرد یفاکش طقنیلو

 دارگید دزو] دوتجوب

 و
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 ریغ البف هکیروطعب لنلک
 دوب هدادلوق لوسک امهب میت

 دوب وا راکعوجرو مند و

 دنک مها رف یلئاسو تساوغیمو تسب رگن یمنادیم یلاخ یاضفبو
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 دولآ لنگ دیداپ ایولیس

 .دنک هولج دمع ریغنس راک لتق هک
 لوغشم واهکر عتومنامهرد

 « دو  هدن ورب نیاب یک دیسر

 یرآ سن دد نیلسوج شاذو

  دوب نوتیس.توگ رام
 | زسلل بوصب اد اتراماتن اس
 ۱ *تفد یم

 1 دی وردونام رن سیوام

 ,ووب هداسیا هاگ دورنرد زین

 رکیماشامت ارام اوهژاورب

 . یذگ ودرک دیویدهب ودسیوام
 یادن هداچنیاژا ریغ

 | دندوب هدروآ رد ار شدنگ

 ار اجنیا تسیابیم انمض

 یاب انب هک یتقواما دن درکیم

 | ار شمالک لابادرگید
 ممفارشروظنم دیوید. درکن
 9 تفگ و

 ؟راخهرب زج نیاز ماما-
 مدرمب دیاب نم . دشمها وخت
 راسنا هک میوگب اهنآپ ملک
 اوم مامت زا دیاب و دنتسه

 ابه ی

 - ناشیارب نونک ات هک

 ریم ینامز ی دنه دیه

 س نآ هلپ نیرخآ زا
 ناشران آ زا یرثاو دن وشیم
 ... دناسیمن یقاب



 یرسنارف ك رزب هدننگ هر و نادرگ راک رثا

 ی وم امد گل



 یئاکیرمآ كي
 هجیت زا هکنآ ی تخادرپ یساپس

 لصاح شیارب رما نياژا یبلاح

 لیصحت لونشم یو موسراب ...دوش
 و دب درک ن امتخاس یسدنهم هتشرر»

 هم نسیا دد زین یلاهتیقنوم
 پولک رد ها رصو دروآ تسدپ

 دداو شبوخ هدکشناو تاعیامت

 زو رسا املسم دیدرک من تیلاعق

 دم ًابمرد راک زا یلیاق ؟تشرآ

 رابس هورک هک دوب ناوا ,مدهزو

 لفش واب «تولاف و نارگ+ ان

 شیوسخ تاشیان رد اد یگچ رک
 میت «تداوتساوو دند رک راهنشپ

 هاگداز هب تمیزع ذا لبف .تفرگ

 یشور-ف هدر هژافمردوشب وغ

 هفرحنبا هب یفدع هدش زا لوفگم
 «توملاف» رهش ردوژ رو لانتشا دردچ

 تب رگ راموو ٍادناف یرنهو ابیو
 زا ننددریپ ذورما هک «ناویلوس

 و رب وردنتهرا ناتسود نب رثکیدزن

 اد یشقن ید رهش نیادد .دیدرگ
 «ظف احادخ رگیدراب و مانب یشی امن دو

 شیامت نيا هکیماگنهوتق رگ هدهعب
 لقتمیودورب یاهرتآان نسیورپ
 نسیا هب زبن «تراوتساو دیدرگ
 کی رسمآ ی رتآت یاهتیلاعف رک مع
 دش هدناشگ

 «لیماکد شیابن رد دمب لاس

 وتف رگ هدهمب اد هثسمربدم تس

 غارس هب رگبد راب یتدمزا سپ
 دد راب نپا .تشک ذاب یگشیپ رثه

 < نا زخردداهب و "ریظن یناشب امن

 - كچ >:«بوخیاهپلاکی رم ۲

 رد یو هک دوب شیابن نبا ما
 دش دوریلاه ملا ۱۵

 دد ثک رشاپ امنیس ردژا راک
 سب نآ دا و دش ذاذآ داکتپ

 ملین داهچ و ثسیب دد لاسچنپ
 یمداهچد تیپ ملیفنیا درک

 هزیاج كي «ایفلدالبف یارچام

 لب تخاس یو بیصن را

 یناوت ینوت» دد یو مهن

 نبرثهب هک «یرب تدوخ اپ ارت
 ثک رشدش هتخانش ۳۸٩۱لاس
 ردراکسا تاب ددزا سپ .دوب «

 هکر وب تفدنپ ادب .دوهرهاظرپب رب
 تدش زا و دشزافآ كنچ
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 یرتتجیور
 لگنج,یرثنجیب ود* نره ملاج

 اهنابژ رسررب رشما رس ؛نای ره

 هک ندلاملرک ر « داننا و سطاخ

 0 یسوب وتاد هد ,رنیوخ یا ریگ یژاب
 هشف رک مودهچ ردراکتسا مصرهمانب

 دنم و رب « ی رتنچ میج» لدمایف نی ارد

 زا رگا دیاش .دنيمیلاب ادروپشم

 م وذگب ملیف تسخن هراتس یدنم رنه

 ۱ را یلاع ینامرون رب « راک

 راک ی فا
 1 سردن] رمیجو م

 1 بهت ردارب «للوج»

 ۱ واژادعب تف رک ه دیدا ناوتیمل زی

 (یسب رد ید وآ سیلب

 | دستم «كوب» رسه

 دوشیممقاو یچاشامتهجوت

 / -كنیکو ادملش یف ارگ راک

 ٩ «دودب وو .تسا هدادماجن | «دودیو

 «ددان رب فذوج» شکب رذ نافتاب دوخ
 - رودیوو لقتسم یلاسک لیکشتاب

 هیچ ادملبفنیا «نشک ادورپ ددان رب
 -رسوملیف درگ ا ًامطف . دناهدرک

 هدیدار(باتنآ رد لادج»و «همشچ

 -كنیک و ًةفالخ رنهو یلا اوتب دیشاب
 یقشع كدرب راثآ هبهنرد دودیر

 نامازارودب ود دی دادلماک ینانشآ

 و هتشاد هقباس دوویلاهرد تماص

 امنیسب ینادواج یاهملیف نولکات

 ۱۹۵۱ لاسذا تساهدوما مردقت
 تیلاعف یو ۱۸۵۳ لاس لئاواات
 تامحژاب لاسنبادد تشادن یدای)

 تخاس اد «یرتنجیب ود> نا وا رف

 تیمهااب ایمن رثاكيا رن آ نی دقننمهک

 یعلیف ۱۱۵ لاسرد .دندرک یقلت

 ۱۹۵ ۵ لاس طسا وا ردو دومش هبهن

 یا رب اد«هدانسیبدره> نرثس و ملیف

 لانشن رتنپا لاسدوین و یناپک

 اب۱۹۵۰لاسرد هرغالابو تخاس

 راک كي ناونع «حلعدكنج» هیت

 )ارحا اردو ویل اهدومذآ راک نادرگ
 ددلادج) اب «یرتنج یب ود» درک

 طسوت ۱٩۵۳ لاسرد (بادرس

 ناهچدد «منب نارفسک وف» یلاپمک
 ثسا هدبد رک شعب
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 ملیثدد رد ید تادچ ناددد یطرد

 -رهش» د <تسا يبلاج یکدن ز>

 كن ارف  راودره هک ریمآ رحم
 دوما تک رشدندوب < | ربا

 زا سپ ًاریخا « تداوتسا »

 «یلول نسحدد» رد شپ رخ راک مامنا

 «یس ور

 لددد

 اسزاشب ۱

 توس شام

۱۲۳۳ ۳۳ 

 3 طتس نی 7

 زهر )او تحاس -.مول| ۳32 ِِ ر

 کا تلاعناو 9 تک اساع 9

 مالراسا هزاغم
 فم

 تحاهدزک تک رش+ ٩ اب هاک رذگ »
 بم حدد» دو ناباخ كي شان یافبا

 یاهژانب رج وا یارب <یلول نس
 دوخ كنچ نامژ رد هک اربذ دون

 قف وم یثح و تشاد لانتش | لغش نپمهب وا
 ژا و رپ ییلصوروپشملادم تف اپ ردب
 رفل آداب زی ملیف هسرد ید .دیدرگ
 هک ثسا هدومن یداکمه < كاعتچیه

 نبایاهملیفنب رشهپ زا اهنآ هسره
 دامشب امنیس ملاسع ریهشدنم رتهرد
 بیت رت هب ملف _هس نیا . دنوریم
 هگبد رمو رد «یبفع هرجنپ و ««(بانطو
 . دنشاب یم «تسل |دیمداپ)

 و ضوارا. ایا تم

 ب۳

 یاهمایف| یسررب

 یل و سانشان دونگ آ هدع كل,

 رمآ نباد تسا هدبدرگافبا اباوت
 داراب ردمایف تبقف ومماض هن اوت يم
 ملیف هدننک هبهن دشاب شا رف یاه

 زین ارناتساد هکتتسا دن الآ مایلب دو

 , تسا هنشون وا دوخ

 «اداتساو قبقد ین ادرک راک

 نانان و طسوت زن مسلین نيا
 , تسا هتل رک ماجلا «ناروج

 سروپآ زهچچ :دنم -بوخ یلپخ
 ۱۹۵۷ هب .-هلبثد ۸



 ط مکس ره مس
 او و

 ا در امنیمافا رد مههع ار ثخا كب زا هک یمارف

 دلا رتشاب

 ناملآ روهشم یدمک جوز

 رزیا و هتوگ



 و هدش هداد شیامن یددعتم یاهملبف نوف ناگشیپ رنه هیلک زا
 تسا نکسم تدوصنیا رد دیاهدید اد ابملیف نیا رثکا مه اش دیاش

 تسا مزال ترومنبا ریغردو دیوشب هرانس هدژاب نیا نتخانشب قفوم
 دیئامرفب هملاطمتشون میهاوخ رزذرد ناک راتسنیاذا هک یناپمایفیماسا

 میاهدیدادملیف هدزاب نیا دوو اه ناشخرد هراتس هدژاب نیاذا

 یاب ددنز-یگپ اب تافالم - هتسکشربت - یلبل- نی وخنماد - یفای
 لثم یلفش چیه - یناوجرپسکا - ناشزیکنچ یئالط ءاپس - بول
 قشعاب هتفهود - یدارف لتاق - تسن شیامت

 هلجمههام۲ هزیاج ۳ هقباسم نیا ناک دننک تک رشزارفن هسپ
 حیمبان و هدشن لطاب ربمت لاید۲ . تفرکدهاوخ قلعت هعرف مکه
 دیراد لاسرا هلجم سددآب اد ناک داتس نیا

 یلاناک اپ دامانایچ -۳ هتباسم ناگدنرپ

 ةلباسم ناگ دن رب ؟دیسانشیمار اهنيا ایآ
 لاوئس تمالع (۱۳۳ هرامش)

 (۱۳۲ هرامش) | زی ربت)یداب اهم رفعجیاق ۱
 (دهشم) یل ایک دوبحمیاق ۱-7 (نارهت)رچ رهمدارچیاقآ -۲
 (دهشم)یددبحد اوج یافآ-۲ ابیدذآ یرغف هریشود - ۳

 ناپدودازكت اردن آ[یاقآ-۴ (نا رهت)

 انیرب) حیحص خساپ
 _ ولتساک ول:حیحص حساب سکس گن ناسا

 نونک اد ربیم رسب تیب وبحموراغتناحوا رد ینامز هک مناخ نیا
 و «كربکا اتینآ» و < كاون میک > دننام یلابیذ ناک داتس ندوب اب
 زونه هکیمابا نآ رد . دوشیمن واب یهجوت نادنچ رکید میلانما
 دوبهدرکن ادیپتیمومع نآذا هدافتسا و دوپ هدماین راذابب نویزی ولت

 یطاد دوخ یداع ریس اینیس , تشادن دوجو امنیس یارب یبیقد نوچ
 اما و هنیس و پوکسامنیسدلت امدیدج تاعا رتخا وهزاتیاههرهچذا و دوش یم

 درومهشیب رنه دننام مه یناگ داتسدوچو تهجنبدب .دوبن یربخ هریفد
 شیارپ یاهداملا قوف شزرا و تشاد تددرش نامز نآ رد تحب
 اب هکدشابیم وا یمیدق یاهملیف زا (دوسح نز» ملیف «دندوب لئات

 , تسا هدوب یزابمه «نیرک نیجوو «دلباو لت رکد
 رطاعب ادهداتسنیامان دشهداد هک یتاجیضوناب هک مينکبمدوصت

 هزیاجهس یاداد هلجمتاقب اسم رثکا دننام مه هقباسم نیا ,دیاهدروآ
 اب هییاوتیم دیشاب لیام هکیتدوص رد امشو دشابيم هلجم ههام هم
 تک رش هقباس نیا دد حیحص خنابو هدشن لطاب رپبت لاپد۲ لاسرا
 دن رب رفن هس ناکدننک تک رش هیلک نایمزا هعرف مکحب مهامو دینک
 . ورک میهاوخ میدقت اد هزیاجو دومن ميهاوخنییعت ۱د

 جی و ی ی
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 م
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 میهاوخو هداد ماحنا «ار
 اب تیلوئس نيا ماجنادد و داد
 ناشنولک ات هچنانچ ریطخو شزرا
 دی دهن هن وگ چیه زا مياهداد
 (زسان و یشاحف و عیمطت و

 4 .بایغ رد هچو روضحرد هچج »>
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 « روپقداص »

 یارب لبق هامدنچ هک سون و اینیس تیریدم روب قداصیاقآ
 هتادنقالع لابقتسانایم هتشذک هتفهرودوب هتفر اپوراب ملیت هیبنو بلا
 شوخنیاد تشگ اب ناربابدوخ ناتسودو نادنم رثه تیرثکا مرکد
 تبسن فلتغم تاقبط فرطژ| روبتداص دورو زور هکیاهئامیص دمآ
 , تسالاعف و هدارااب درم نیا تیبوبحم ْناشن دمآ لیمب ناشباب

 ینونک تیقوم دوخ قوذ و راکتشپ اب هک روپتدامیاقآ ۰
 یاداد وا رفس ها و دغوکیم تفرشییارب هراومه «درکب کد
 ميرانساوخارناشیا رتشیب یفوت دوخمهبامو دشابیم شزدا

 سیب زقک

 و هئارا هداعآ

 نوت افقب اسم هک دن |هتشادنای یلصفم

 ناکدتناوخ رظنب ًانبع «تاعوبطم
 هجو دتن)ل وبفهچانودس ربم مرثحم

 اب هچ هساحم زا تس

 رج ور ور ور ویو ور ور مر حر و ار

 رب ونوبت

 نی رتک دزب یلوقب هک «برغءاد»

 ووبدهاوخ امن خیراتنرتسو رتا

 4 هکنب

 ِ ۲ و هه لات دب لاح رهب
 ۶ 8 رو هک هقاو نی هتشذگ «)یرخ
 رتحم ناک دن اوخ  و ظاب هتشذگ هتفه

 دوخ توغب یلف د دو
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 اهشیا.دیسردهاوخ ناباب انا هه 8 7

 شابک یذبآ :زا دتراع 8

 رتسکنل توب و لبیک كرالک تا رتشاب

 نا رتشاب زا ادج یاهزیم
 -__ ی : اسب رقت هعان یط اد یرچامع رفولص

 دیوید« را ادود :

 رتسکنل ترب وتراوتسا زمیجتارتشا مدبآ رظن دد :
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 ر و دشاییم ناگشیپ رنه زا یکی جا ودزاب لیام اپ وگ هک رث ان
 نونظم هدنب هلنجنم فلعخم ساخشاب تبسا روم ییاردو
 بیق رام هک تسا
 دنچ ودیامنیم ی وگدب و تبع متسه اهنآ وزج مه هدنب هک
 دب راب هعماجب ییپ یاامت یارب ًافاثا هک شیپ بش
 داصم دنکیم یل امن رتهاجفآ رد ک روک ذمملاخاب مد وب دار
 تروصب یداب ز عمج روضح رد همدنم نودب ناشیاو مدش
 تعادرب یغابف ءدش زو كيک ر تاملک اب و هز هدیشک یم
 لوتستامانمب تک رح ییازاهک دوب نکهم هدنب هکنیااب هتبلا

 نایرج یناهتنبا رطاخب یلو منک هی ارواو هد
 تروصدمانبم هثیپ رنه اردوخ هک رفنکی قرط زاورت آل كيرد
 و دورسب نییزا یرنه هعماج تمرح هک متسا وخف تفرگ
 هناتسانم اما متسئاد یا ار وا یگدنمرش تلاجحخ

 ۱ تباکش

 ار ایرج یاثیا
 , تسا هنلاد

 موم یلک روطب و دندوب یرجاع دهاش هنیب رسنه ریغو
 مناعم ملاخ یبا هنانشاع یا رجامزا هک ناگدی رنه

 یداب زهدع پاجغ زد ال رم میتسهوا یقع

 و
 و

 بس

۹ 
 رصتم ارسمو هدوف سکعم یرگی د ون
 هثیپ رنهرا هک یداسبز هدع نآ هتبسلا

 دیتا
 ووخ یانبا هتشذگ دنن امرگا دنهدب_یها وگ دنلاوتپم ید وخب

 قساوسا دنهد خساب تسا نکمع دننا دیم ریعتآ نودب ار
 تسا هورک دراو یرنه هعماجردار دوخ هلانساتم هک ناثیا

 یلومناسرب ناشیا دوخو مومع حالططاب هلجم نببه هلیسوپ
 روغ دح یا ات متسیل رضاح هدنب لاوحا نپا همهاب مهزاپ
 اب هک ناشیا لاثما و ناشیا هک تسا پوخ هچ دپآ رد بلطم
 ریز ار ناه رس كيک دنئام دننکپم تباجت یاعدا لامعا هیه

 اراهوآ لامعاو اهیآ مدرم .دننکبم لایخو دناهد رک فرپ
 . تشک تلاجحخ مک دننپ یمن

۷-۳ 

 یگ دزب نهم تاما رتعا میدقتاب
 هم مجچ جد



 اب ماوت یراد_.هلیف دیش روخ رد یاهرب رج ای و هب رج
 درکت یهجنوت درک یم

 دنتئاوت زین لتلک و ناربک
 دیدشت ودک ات هب لب او .دب وکبمدوخ

 تساهدوب «ملیف كیژول وکبسب مزیل ایر

  یابلفشنازاد رسلف هبیصوت هب یو ارامسیآوه تک ندنل گوس

 تن امتساب ودرب راکب كيتامو رکتاب
 هظحل رهتسا یئابن دبجع_ ک«نویسلوما عون نیا

 رکفهشیمه د رشیمضوع شعضو امو وژامی رک زا اد

 هراب دو

 نیدقتنمزآ هک لو
 یدناس > یئابتس تسق یدصتمو

 یاهباتک بحاص و زبیات
 ۱ زا امیس»و و < حاس رقس

 دراگن یم نینچ هدشابیم «لاحبات

 نیارب دا رصا نیدقتنم زا یخرب >
 یمقاو كيتکت ریادد هک دنا هدرک
 دناوبات دنکیم ینابرق اد اس

 اددرفنمیاپنالب هتاک ادج یاپشزرا

 . اهتروص یدمک
 س میداذگب رتسب هب تحاررس

 ,  هدماين ایب مه اهیلوضف نيا
 رثک رد امتا ریصقت رسژا ادن وادخ

 ۲ رب و ژررمایب ارام اهلاراب

 عالطا یا رب ,دیئامرنیمن هظحالم
 ملیفیوباک نان امرهق هب (ادش ضرع
 دوشم كبدرت

 ربوصت نیرخآ رده رغدلاب و

 ب كرزب فقاعتو ملیف هب طوب رغ

 یویدوتسا لوصحم < وبتوموک ول
 یدادربملیق ریدم «ینسید تلاود

 او دراد همادا زونه هست

 زایاوخ مه اش و مباهدشهتسخام
 یهاوخیدازآ درم هک مدرک یم ؛ هتف رک

 نکممهک ادیراک نی رتپب و مشاب
 ماجنا شرمع رد رفن كی تسا

 یتقو اما * مهدب ماحنا «

 ۰ دریگب تروص یلمع تسانب

 ار نآ دیاب و دریک یهترونم

 نآ ذا هک تشنادیناسآ .یاضق

 تسین یزب رگ
 تمالعب اد شرس لنلک

 ۱ دهد هولج یرتثس تیمها اب :تفگ وداد نان قید ُه

 مهم العف | دناب رجسب

 ار بلطم هبقب رکذ و میهديم هبناخ
 و لد هک مینکيم یژورب داذکاو
 زونهمهناسم رمع و هتشاد اد شغامد

 دشاب یقاب ایئدب

 یدداد شن ارابتسدو مد. وب زل راجو

 یمیدقدادهبل یاهخرچ اب یاهبارا

 هک دینکیم هظحالم لیررب رفتسم
 و دئتسه یزادربهلبف یارب هدامآ

 اه «دوتکلفر» زبن ناشرس تشپ
 لثم اد دون هک یقارب یاههحفص)

 نیمات یارب ( دننکیم سکعنمهنبآ

 دوشیم هدیداههب اب هسرب یفاضا روت

 یل و مانمک ناتامرهق نایمرد

 كرحتمیدادربملیف نمض هک ی رثوم
 دسریم رظنب مزدل ناشدوج و رکذ

 طف یزاب تش همی

 ۱ ,رروخ هلصو فقسنیا ریذ ؛تسا

 رس هدرک مک هاد یاههچروم لثم

 شوک. و انبب مشچ رکا + میئادرک
 ندینشولامعا هدهاشم دوب یئاونش
 عیرفت زا یلاخ نادنچ ام یاههست
 یاهتسق كرادن از ملیقردلاحشیااب قآرجام.باوختق ویاههصق « دوبن

 زا اهنآ دد هکدن راددوج و یرصمتع

 یط هک امنیس كيمانبد یاهكبکت
 هدافتسا؛هدش همالخ «ژاتن ومو هللک
 ذاشی «میلوکب رتپب ابو هدیدرک
 هدش هدافتسا اهنآ ژا یقطنم دح

 .. ,تسا

 رک !تسا تقبقح لاحتیا اب
 ژاسیا هلی؛ددعتم تامفدب هک ميئوگب
 میظنتلماک یهاک آ اب واقبقد هک بلاج

 هدیقع نيا !اقآ . دن وریم ایو ادرفنهنویسب زوبمک كب زج یزیچو هدش
 هدرب یدد یعضوب ؛ تسین نکاسو
 سام یاههنحص موادن اب هک دوشیم رهاظ

 <... دادن یطابت را نی رتمک ؛دمب ام ولیق
 دوهشمصقت نیا هک تسن اددیاب

 مدناخ طسوت هک كرادناژ ملیفرد

 نادنچ ؛ دوشیم هداد حیضوت لداپ

 ملبف مدادتندرک ادنوتسن كچوک
 دجاو ًاساس|دوخ هک یا هنعص رطاخب

 دورخ لمع؛تسین كرحتم یلابیزاكاپ
 ؛لاصنیااب .دبآ یمن رظنب یا هنادنم

 اب هکتسین یزیچ ملیف نیا تردق
 نی ذا «نآ بیاعم یخرب زا داقتا

 زا اد ملیف یاههنحم رپادد .دورپ

 بت رمدقیقد رایپ ژاپ وک دكيیور
 یکحم نیلپیسبدو درگ یدادربملیف
 اصوصخم و؛دوخ ناگشیب رثهدرومرد
 یقبع جند..دون لامها :یت وکلا
 دد اد سب رثک [ نیا یرگندوص هک
 سخشم كدادناژ ژان وسرپ هتیمذ

 ینالعد:لونامرچ اد هتنکب .دنکم
 لحن رد يصخش نیع براجنژا
 دنم رنهكي هن امح ریپ تپاده درب
 .دداددوخرد «ریذبان هحلامم

۳۴ 

 دیاب ام. تسا روطنیمه

 یایاضق شری.ب هدامآ هثیه

 نامشوخنآ زا هچ.میشاب یناسآ
 . دیابن هچ,دب ایب

 دنتساوخ یم ابناوج نیا
 رد ناشدوخ ادناشیگ دن ز رادم

 رکف رکید . دنشاب هتشادتسو
 تسا نکمممهزونهو دن درگ یمت

 دنتف ریمطلغ هارب هک نکن رگف

 هک یتعرس اب قباطمو تقدب ار
 دروم صاخ یاهنحص یداد ربملیف رد

 رگیدو دنهدب تکرح تسا موزل
 هلصافدباب هک تسارادریلیف نواعم

 اج ره اد نییدود یسدع ینوناک
 نمشنیب دودو روتک [ نیب هلصافهک

 دنکیم رییفت كرحتم یدادربلیف
 نیامامت تاقوا یضعب .دیامن ضوع

 دوشیمباسح البف ءزجب زج رییادت
 دراوم رتشیب ددیل ودد رکیم هدامآ و
 وهلصات كرد یارب قیفد مشچ كب

 .دهدهلصیف ار راک دپاب ین آتواضق

 اس سا وام ین ست رک
 یداد رپملیف ربدمهدهس اهب راک هزب رو
 راد ربملیف نی واعمنیا ًاضیلو تسا

 یارج!هک دنتسهوا زیچان نا دابتسدو
 ددكرحتمیرادربلبن زیمآ تبقفوم
 یضعپ رد.دن داد هدهمب اد هنحسكي
 دوویلاه كرزب یاهوبدوتسا زا

 نیب دود «ناگدنشک > نیاذا نتدنچ
 صصختم هبنچکوخ راک دد_یدادربملیف

0 
 تعرحب دیاب ناسنا هک تسانم

 رد و دورب شتشون رس یوس

 دهدنهار دیدرت دوخب نآ لوبت

 ردق ره و رتهب رتمیرس ردقره
 كي هبرظن نیا رتدبرتدنک

 نآ در اب ل بترد .تسا سیلپ

 لاحب اد نا ریکح«لنلک . دی راتخم
 هراب رد هک تشاذگ شدوخ
 دلک هشبدن یک دنا شب اپفرح

 و وا و و

 نیا هد ناشتامدخودن |هد رک ادیب ار دشهرب زجدراوهک دوب رهظ

 ددوم ًتلاذو ادیدش سوصخب دروم دیشخ ردیمدیش روخیب آ نامسآ رد
 تسازابن

 كرحتمیراد ربلینمو زل هکبتقو
 ف

 یقیمعتوکسردلزبن اترامانناسو

 (نایاپ) .  . دوب ترور

 یولهیردنن تاتسرهش مرتحم یباها

 اب یولپپ ردنب نانسرهشرد امنیسهداتس هلجمداگن ربخ و هدنبامن

 دهن ایلاس كا رتشایارب تسایرفاپ یناعوبطم هاگتب رپدم یرفابیاقآ

 .دیئام را همجارمهدرپمانب هلجمنیاب طوب رمروماو اهیپک آ و ههابشث

 اههب ادانیا دی اب هک دنتسهیم اهن[ یکی
 اهنناردهخب ,اهندژود كسو اهالقت

 ژا رتین دینشو رتبلاج هرخالاب و
 ... < اه تروص یدمک و هبه

 هک تسایا ههقهق نبا
 میهدیم رسنامد وخیا زعرد

 دیآ یم شیپ ویدوتسا زا جراخرد
 هکتسا یدادربمابت ریدم هدهعرب

 دگیدن ایب داکنب ماجن ایا رب یریبدت
 هیهنددومدد ری ادتنیاذا یاهن ومش

 همت روس هیضق «ناف وا تشح و ملیف
 نافوایطعب هتبلا...دش هتفک هریغو

 سوصخم هیلقن لیاسو هک تسه مه
  ریفالماک اههنعص نیا یداد ربات
 ,دن وشیم باخت | هقب اسیب وه رظن.۰

 کاج, داگب اوت یمعب اس و نی |نایمرد
 هدیشک واک اب ک یکی زکم سوصخم

 یذاب سوصخم یاههب ادا ۰ دوشیم
 رقاهقب اسملپب وموتا اب یتح و لافطا
 زاداد رب پف رخ ادروم رد هک دومن هراشا
 اارباد دوخ پوکسامنیس نییدود
 قلعتم هلحص كب زا حیهم یداد ربملیف
 نبایولج «ناک دنهد هقب اسم ماپغب
 رول رایکی ! دن درک داوس لی وموتا
 هیهت ی رب یرگید دادربلیف
 :نیب دوداب ایل اتپا رظانمزا هنحص

 |عی رس ویت وموک ول كي یولج
 اسهشقن زین نولک |مهادشراوس

 اهکب تسدرودهرابم ككب یوسب اد



 تارا ایس-+
 یقامنیس لصف نلاس تانیئزت و تاریمعت زا یپ هک دناسریم دوخ یما رگ ناب رتشم هیلک عالطاب هلیسوونپ دی

 ریام ییودلک ورتم یناپمک دلرزب راکهاش شیامناب اددوخ هوکشاب

 یگنر ابیزلمورب یگتر 1
 یروآ در یصاخ هجوت و تقداب هک ار یریظنیب یاهراکهاش شیامن < ملیف نیا شیامناب و دبامنیم زاغآ

 دهدیم هدزم هدش

 3 و ۱۳:۱۰ ۱۳۱۵۳۵

۸۷۱۷۲ ,۶0۲۲ 4 
 گی 2۸ زن د#
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 0۳/۳ 1 ۱۳و را

 ینمی ناگشیپرته نیرتدنمرنهو نیرتوجءتکرشاب (ابب ز مو رب )
 هسبوجم رجنپ رگ ترا وتساامنیسملاعسورع ر ولیتتبا زیلآ

 تیم پ رم و دشهیهآ



۴ 

 «یت رام»

 یکسشیاچیداب وتکهدل و راه: هدننک هیهت

 ۱ یکسفی اچیداب :تسپ رانس و هدنسب و

 ۱ نام تریلد : نادرگ راک

 ریلب یسب و نیانگ روب تسن را ناتکیزاب

 غیداستدد میلالد ردان رتا كيناونب «یندام» تب یکش

 مبس میظعداعتنا نیاذل یلو .دنام دهاوخداک دای یندزاتا یا
 هکت۲زا لق «یندامداریز « دون «نامترلد» یاقآبیصت یطاق

 تسا «تسیدانس_رنا> دشاب منادرک راک رتاو
 یداهدا رفاهداس یکدن زفافش هنبكي ریظن انس هدرپ اجنبادو

 ملیف ناکدن زاس هکبروطن امهد دیان یم سکمنم ادیقیفح عادتجا كي
 ؛ دشییت نآدد یاهدافلانداخ رشبایو هقاو یچاتات دنتهیعدم

 رهب هتساو) ناکدننی درفدرقو دنتسه یجاشامت دوخملف نان امرپق

 تالاکشا , دنشاب یمدوخ یصعشراکنا و تابحور رظان (عامتجا# هقط
 اهنآ هرژور یکدن ذ عناومو تالاتشا نامهملیف نان ام رهف متاومو

 ابن [نابنارطاایو اهنآیارب ینامز فالتخا یفزجابملیق مس ميوه

 دن)هتسویپ عرقوب
 رهرد « درادن قلم یصوصخب هساج و هداون اغكي طقف ین رام

 كي هکن ۲ زا شیپ وا,دنتسه ناوا رق ین داملاثعادا تو هقیاطرهز» عاتجا

 «یقیق-نات او كب دشاب كروب وبن نک او سهتم كل ونک ینابلاتبا رجاپم
 ملیف یقاو هدنزاس تیراتسو هدسیون «یاشیاجیدای» ۰ تسا

 و یداکتباو ریظنب هژوسدد ملیف یقیفح شزدا اریز دوشم بوصح

 تساهتفهن نآ نی ریش و بلاح تولاید

 «یگشضباچ» سپ ینادرک راک زا هک یداعااب «نامترلدد

 هدیدرگ باعقت |نآملیف ینادرگ راک یاریدوبهددوآ تسدب نویوی ولو

 نیا يلوهديم ناش زن ادیسهدرپ یوهدد !ددوخ عوتدا .تسا

 .نیاذا روظنم . ددوگبن بوصءینیوت لصفاسیم «رته» یارپغریت
 یاهرتهو مولع یمدا ۲ هک یلبلجت اما تس «نامورهت زا افت !هتفگ

 «کیلاحرد) هددوآلس وا)الاسناد رگ ره نی رتهب ناوتع ميدعاب ات

 هدون ميدق اد «تشهب قرضر راهاح نازک لاس نیهرد متادم

 دیاهو ميقادري واحدی هکدراذگ ین یفابیلحمد تسرف رگید (دوب
 . دی[ لس هاذا یرتدخ داغتا درب رتب ندانافخ یار مح

 دد درگ وجتج واژاپوگدرد دباباب ينام» رته ۰ تدوصرهپ
 رای روهمان زودهملاطم نمضرد شقدا یترادهک یماگنه دف ید
 زا نفت اپ هکیاچایو دنتییم وگننگ هتفه لی نسادنگ یگن وکچ
 نالبككب زا اههلحص نیاودره ۰ دریگب تاقالم دو دها خ یم یرتخد

 یزابو«یکشنیاچو بسچلد كولابد هاگ ره هگد است لیکش ینالوط
 ملفءزومو طیحم تپیصو «نیاگدوتنداد هدنک روحس-» یی
 هنالعوهچ وتو تهدیمرس ی شاهنهوح یاهنرح یجاغات تید
 . دیدرگیم تم ملی دا وا

 6ام تریلد» ری یو نیانگدوبتسندا سقد تحصدج
 «نیا تارت» اب هکناکح نیادد هنکقایم نپ دویداپماد یجاقاسن
 کهن ددرکیرخ تماکارت اینه یورخ
 وکتبنکلم یرمصححم هیاقتحا ی ید جدادداشت

 ی

 دا «نام»
 [۳ وب مدروم هک دهدیم ناشناد
 ۰ ی رو ایم و دن اب ی گدن زدرد )|

 یاهچ وزنایمذا نی ددد

 !وویل ادنگشرخ یا رب طقف هک
 ۱۳ )رم یلم تکاب رکیدکب
 :٩ نان امرهف؛دنخ رچیم دوخ
 13 رگتفک ندینش یارب و هتتاب
 .دنکیم كد رت اهن ابا ددوخ
 اب رقن و تسا یداع یلبخ ابن[

 سم اهنآ یتسود هتشد دن دوایم ناب زرب هک یاهملک رهاب یل ودراد

 اوج - دنتادیم نخسدوخیقبقح نسزا ود ره هکنیاجات دوشم
 "] هک دب ابيم نانیمطا نی دود اجنبارد - درادلاس ۲۹ رتخدو

 هک رد هتشاذگ اهن رگپدکب شوغآ ردار اهن ]اذل و دنتسه یبساتتم
 تاهاپم هبام دناوتيم ملیف نیادد ناگشیب رثهیزاب ۰ دنکیع

 هادورب د نا رگپ زاب ود نادرگ راک نیا غ وبن و تردق الوصا و دشان
 دیاما یع یلجت اهن آفارطا طیحم

 نا هسجم كياب اددوخ یهنمرثه شاداب «نیانک دوب»
 ۲۲ ادالک شق رد «ریلب یشبوذا تساچب اجنپادد + هدومت تفایرد
  شیزابرد هک یتفارظو یکداسودوخ شیولآ یو موصم هنابق
 ۲ 333 یوم رثات ملیغ تیقفومرد اریزدونن لیلجت دهدیم

 عداپو دیوگیم كنبلیفدنا زملیف هلجم ربدرس «رکس رتید
 دوآ دوجوب ادیت رام هک دنتسه ینادنمرثه ناعتریلدو یکسفیاچ

 اکتیب كبس یگند ماعتو للجم پوکس امتیسیامملیف رصع نیا هد
 ناک هلاقمزا ) «دندرک داجبا یزاسلیف رمادد ادینبوت هداس

 هب امهدنب ۲ رد «یتدام» لفق نیمی تسی دبب (هادرپ هنجرت
 : ووررامشب اگیرهآ یامیس تمنص

 0 [۳۳ 22 رفع یگرامعاصاردش تک بنا زا تخنک نوج

 «نارخ یاهگ رد
 زتن وگ مایلی و : هدننک هیهت ۱

 جیردلآتربار : نادرگراک
 لپ ترب ارور زیلیمیل وا :نویجثج:تسپ راتس

 .نانکیذاب
 هارو-نوست رب ارفیلک  دروفا رک نوج

 ۲ ثرپ ادوماناپ دام ذورک دود «یجاپ]و یاهملیغ
 2 و دحرد اهملینیازا كیچیه هکیدوچ زا : دیدوس انهآ
 ۲ ادمنسا دقدز :ندادناش یارب یلودندشبن بوسحم
 هوخ ملین تخم ۳ دندپحریع رظنب یفاکدوخ"

 اوچ > هکیماگنه نی دود بیرفو و
 رد یناجیه هکتبانضدد" را نورب ِِ



 قاول اب تلاوت قاطا هرجنب تشپلا اد دارو برد هک
 قأطا 3 ینز عورخد نادونسرب دووف رک دوو شحب ] سس ۵
 دوخ موبطو میرس كنیاوارت ككپاب نی دددو هدوم ریبن و
 ناب رتشم ذایکی تش رده رهچ )آ یعلاج دداک و هدناسر راب زبن زانو

 نپاان , هزاسپم ( بقعدد) تاروتسد نلاس یمومع ه رظنء
 یلد دنادیم داوده دوخ یلابن رنه یارب ادنادیم «چیدنل ۲و

 رفتم یاهشوگ هد زیمتشپ ددوفارگ و نوسن رب اد هک یماگو ها
 تسدلا ا» شاهلوسح رگپد چیددل ۲ ۰ دنذادرپیم «لاعب _

 خد یمیجع تاهابتها مهب لصتم یابنالب یادنبا و اهتتادد دم
 هک ووطبدن یپمداپ لا جیردل ۲ یاقآ رپنادزیم فارطا طیحبو دو
 ادصورس زارپ وگچوک نارونسدگاپ رد ودنبا دنکیم شوما رف ۳

 ی دد ودنپا داگنا دوشیمل هدبنش ینادصچيه
 تحاریاهشوگ دد تیسچراظن او وهایهژآ دود +

 دن داددارف هدوس]
 ككپ ندوبن دد گیم چی.دنل ۲ راک هچ وت+ ملیف نیادد هک یلگ دا ربا

 دوخ رنهلماکت یاربنونک ات چیربلآ دشابیم ملیف مرف رد هدحا ولیس
 ریظن یگ وب نان ادرگ راک دایتسد اجلاس و هتشادرب نسیم نایت

 تسالاس راهچ هس دودحرد نونکاد هدوب نامنیذو نونكپام ؛داون و
 كبمو شود هک تسفآ ثقو اذل ددادلافنشا ینادرگ داکب القعم

 دپ ابن سغشم اددوخ بتکمو هدومن بیقعت ار یصاتج

 نوت رب ادفیلک هک ایدورانگ سن اکس«نازخیاهگ رب > ملبفرد
 تلب دناهدیشگ زادد اهنشیورب گیهکب شزغآ دد ددوفارگنوج
 ناشدرلا < تیدبااتاجتپاذا» ملیف فورمم هنحصاب هک یمات تهابخ
 ملبفنیا سناکسنیرخآ و .دیانبلج ارام نیست سحدن اونینن دداد

 هتخاس هل رتبد را < قشع یاههما > ملبف ربثاتتحنكاش نودپ
 دنکبم یمس یحورضارما ناتسزامیب دومامدنچ هکب |هتحصو تسا»

 یسوب وناو مايفنایجاشأمت یارب «دن رب دوخ هارمه ادنوسن رب اد فیلک
 .تسارو آ هدنخ الماک نا زاک رثا «سوه+ ِ

 هکچپردل ۲ یاقآ یارب دیاش ملیقنیادد ددوفارکنوجیزاب
 دوش بوسحم یراعتنا هدوب شياه ملیف نامرهق رشسکنل ترب نونک ات
 ند نیا قشعنونج و یریپ دردلیم یاهملیفذا ام هک یاهرطاخاب ی
 ووشبوصعیاءداعلا قوف رما دن اوتیمن اجن ارد واسن امروف رپ مب را

 وارد یاهداملا نداخ دادمتسا .دوج وزا نوس رب ادفیلک یذاب
 و قبعشق نینچلس تردف زوئه هک ت ساراکشآ یلو دنکیم تباکح
 دهدیم را رق هلمحدروماد دروفا رک نوچ هکیا هتحصرد . درادن ادیساسح

 دبابن مسجم ادیدرم تسب رداف هجوجپهب دنکیممهنم تناپغب اددا»
 ساوحلالتعایاهدش  هعقاو رثاردف تسا نازب رک یعلت ءرطاخ)ا هک

 ءار هکی داپ رف و داد و هنحصنیادووایژاب -هدپ ورک وا ریگنمادیب
 شنسد زا اد شاهچبژاب هک تسایلاس درخهچب داتفو ریظن دزادنابم
 - . دنشاب هدوب»

 درتس اپ ادهچبذاب نبا هدوفارگنوچ هاتعپشوخ نابایدد
 ناچاشابت و دروآبم دوجو ییلاچ الماک شوغناباب هجیتددد

 شوفآ رد هک هچب رسب نیا هدنیآ هراب دد یلهنص یود)ا
 هنب انیینارگن صاسحا تشاددهاوخ «ینب ریش» یک دن )شناپرهم عدد"

 "«كنفت اب یدر»

 هتسا دزک که نم اتم یراق 7
0 

 و هیون ارت ادواد تسایاتم واهنرحراا ه6 هدادیرسه + تساهت

 و هناتیح هبنن قحا مقح د دریگیهدج یلادج مفپف ناپابدد هرخالا
 هع هنفگ هچب۲ دین هاینها < ددرگیم 11 رخوش دزلب ریسه

 ملف هدادج ميداادام هک .تسب < دوره قارجامچ ملیف ناتساد
 ميکیم سس «هانقاب یدرم»>

 هکارم اکیرم۲ یاب یادرب دره < نیودلگ لوماحا» سپ

 یدیلقاب « افسانچیل هتساهتن رگ رظن هد ییلاج ءاوس دوخملپف نیتسعن

 یشحاف هل هد دلکب نآدد رماوک یاس فدرمم داکهاحزا هک

 الت < "تان یدرم > هتلا . تسا هدمآ درایو ملبق یلک شزداب
 قارحاددا نآ مرغ وه نوضم تبع هاشن اما تمبن یلدتپ ملیف
 بوعا رک را ادیآ هتسوپ یجاشات ه دوشم بجوم < ذورمین

 رل# لات فذهجیت دوو هدوسن هسپاقم ناشبز

 دبا.:سح*راشیرو رم داکفاش داکتیاو تردق

 یعاع نیادوج وا یو

 مینک ی هری مشچ
 زومرم تسا یدرم (مچبجترباو) رتبلاتتنیلک ملبف نامرهق

 « وگچیه نود .نونات زا نیفطنمنتشآ و لولشش نسب وا لدح هک
 و نادنورفزا هشکسم هک ی نسحذیارب هتبلا . هشابیم تشقگ و محرت

 دنکیمتفاپرد یتفگنه غلبم رهشیاسور

 » هد هدوسآ ناداتنباج رشتا اد رهش نیدنچ نوک اتوا

 30 یاهدع فرط زا دوش یم ملیف ناب رج ع وقولحم دراو هکیماگه

 یگسوا لاسزا یکب]ننلوف ماب یداکتبانجا هذدابع یارب نیفتم

 نام رهقو نی اهگی اهفیند ناهزا . ددرگیم مادعتسا ( تساهتشکار

 دناديبیم ماقتا نتفیگب دنکیملاقش|ادروخ .دپدچتسپ
 هه اددرگت (رجا هققدمد ضرعدد ادوا روتسد نرج اددرمود

 ناودسبسو هنکیم زاهد مدغ دایدب هلرلگ وداب و هدوسآ یلایخاپ
 یاپ 2۱ دع داد رمکس هحلسا و! نانرف فالخ رب هکن تلعب اررگید

 هقاع نوناق تحن؟دیرگدزاشب هد ملفناپاب ات هحالخ و ددوآیمرد

 .نما) یک و فجیارب «نملوه» ءرخالاب هکنبا ان دناس» یم لتقب
 تسریع ارف ملق كبنامارد هظحل اجنیادو . دب ًابمرپشب لاسعا

 هاو« وخدباب ملت نماوه نشهتتک اب هک هن ادیم .تس راس

 ماد اد هوخ سه دونه مظبف نامرهف رگید فرطذاو دسرب ماتاپ

 ةاعوو ]مچ تصرف نیارتنک دد ادهبضت هتورح هکن ]یارب اذن هدرکت

 مین هتامربق نوچ هک بیترت نید دبلطبم كيکی ژولوکیپ ملعذا

 ۱ . هک نیاودتبم تدد نیلوه نتشک دد فرم رطخ هدهاشم هوجواپ
 ۹ ,لخ اصخشار ساوه درادوزر۲ هک یناوج رطاخ یاب طقن ارمیظع

 1 هکبروط ۲ اتازسمت نیاهک هریگیم هجیتت سپ :دوشیم کت رم دناسرد

 را .اههگشیاطققف درپن تل ی لتفو یشکمدآ زا تشارتیاکد شرب

 دردادن هتخرسیرگید لغشزا لولششلاسعتما رجب نوچ دنکیم
 اما تسا بلاج و بی نود «نویو دزاجب د» ینادرکر هک

 ی دزادن رب دد مه یداکشی | هتل)

 .  یچم ثرباد» .دنزین لمب یکنچ نادنچ ناگشیپرنه یاب
 ۸۵ یریقت نیرتگچوک رکوپ نانکبذاريظن اهریچ لوس نیاطم
 ۱ هاشم هدیعالطا یترتخ رصرمزا کیا حسب دین دوچ وبنآ
 ۱ ۳ یاد دی ابم دوجرب وا زد یناجفد دوتب دعاصنواز) یر
 دنکیم تجارم دوخ قیاس هدوسآ و تحار عضد نامهب اروف

 . مسجمآ ی رتک ار دوشم قفوم یاهزادنا اغن تنیل تا نچ

 ۳ تفگن ا وتید یلب اق نه نانکب زا رباس دوومرد هدیایت

  لوماسومپ وکبم لا رهرچکسپ نتوم» هطجمدقتم تر کد واچیر
 هکش یک اونا مان یارب دوخملبن نیتن

 .لع اقع وج (> ین ونک

 هیاقمنپ ادا یصدرب نچ ادد درگ میل

  هعدرسج ملف هکاد «یداعفا» نیا ناجو لدذا ام"...
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 امنیس سارت رد روی رهش مجن و تسد هبنش وذ ز و ر زا
 2: تر : حب و جو هر حب حس حب و رو حوا
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 ۲ رودبوكنیک » . ددرزب نادرگ راک زا یراکهاخ

 ۱ باد رم رو لادج

 (یبود)

 د |مدیدنامنیسهدربیور نونکاات هک یبلاج ناتساد

 : 2لا رتشاب

 زن وج رفینج

 ملیفدنمر اه سیرتلا

 باتفآ رد لادج»

 توتسهن وتلراچ

 دوویلاه یمانو روهشم دنمرنه

 ندلامل راک

 راکسا هدیاج هدن رب



 هام رهم مود هبنش هس زور زا

 انایه و لاتس رک لا

 یگن ر اهک رگ وناد رم پوکسامنیء

 ملیف هدننک هیهت مهم روشک هس زا روهشم دنم رنه هس لا رتشاب

 ناتتوم ویا زی رادنهرآ وردب وناگنماناولبس

 ایلاطبا
 كب زکم

 هسنارف

 همنارف - اکیربا - ایلاتیا دل رتشم لوصحم




